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„Un om cu desăvârșire incult poate doar să fure un vagon de marfă, pe 
când un absolvent al Universității poate să fure toată calea ferată.”

- Culese de Tata  Th eodore Roosvelt (1858 - 1919)
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PRIMARUL 
COMUNEI COMUNEI 
CIORANI, CIORANI, 

MARIN VOICU, MARIN VOICU, 
A FOST A FOST 

ARESTAT ARESTAT 
PREVENTIVPREVENTIV

Primarul comunei Ciorani, Marin 
Voicu, și alți 15 inculpați din dosarul 

de fraudă electorală au fost arestați, luni, 
printr-o decizie defi nitivă a Tribunalului 
Prahova. O a 17 persoană a fost plasată în 
arest la domiciliu. Tribunalul Prahova a 
admis contestația procurorilor la decizia 
Judecătoriei Ploiești, de cercetare în 
libertate a „lotului Ciorani”, dispunând 
arestul preventiv pentru 30 de zile.

Știrea asta cu primarul de la Ciorani, 
arestat, eliberat și apoi băgat 29 de zile 

la arest, împreună cu o ciurdă de presupuși 
complici cu cel dintâi, a făcut turul presei 
în ultimele zile. Motivul, îl știm. A fraudat 
alegerile. Sau cel puțin asta spun procurorii. 
Și se pare că au și ceva dovezi, de vreme ce 
un judecător a zis “la zdup!” pentru o lună.

În fi ne, nu e omul vinovat până nu zice o 
instanță defi nitiv chestia asta. Prezumția de 
nevinovăție e sfântă!

Alta e problema, în opinia mea. Dacă fura 
din banii de asfalt, din banii de deszăpezire, 
din banii de reparații la școli…din bani, în 
general, și “spectacolul” ar mai fi  avut parte 
și de fl agrant, sigur că știrea “bubuia” pe 
toate televiziunile naționale. Așa, a fâsâit 
aici, la noi, în provincie, cu nuanțe, în funcție 
de patronul on-linerelor, de răzbunare 
“mișelească” a păpușarilor politici, pentru 
trădarea, după 20 de ani, a cauzei partidului.

Niște porcării!
Așadar, în cazul de față, nu banii sunt 

problema. Prejudiciul cauzat este unul mult 
mai GRAV. Nu îmi place să folosesc vorbe 
mari, dar de data asta cred că putem să 
vorbim despre un atac extrem la unul dintre 
principiile fundamentale ale societății în care 
trăim. Scurt!? S-A FURAT DEMOCRAȚIA! 
(Repet, dacă distinsul domn încarcerat va fi  
găsit defi nitiv vinovat!)

O spun fără nicio reținere, ca om care 
a îndemnat, cu disperare, oamenii să iasă 
la vot, ca singură și ultimă soluție de a 
schimba ceva în țara asta, de a scăpa de hoții 
transpartinici și de a da șansa unor oameni 
noi să pună țara asta înapoi, pe șine, în 
direcția corectă.

Primarul Ploieștiului, Andrei 
Volosevici, a convocat, ieri, 

în ședință extraordinară, Comitetul 
Local pentru Situații de Urgență, 
organism al cărui președinte 
este, pentru a analiza situația 
generată de, cităm, „incapacitatea 
operatorului de salubritate de a 
colecta deșeurile menajere de la 
populație și pentru a se constata 
iminența amenințării sănătății și 
siguranței cetățenilor.” În funcție de 
rezultatele întrevederii, este posibil 
să fi e informat Comitetul Județean 

pentru Situații de Urgență 
Prahova despre existența unei stări 
potențial generatoare de situații de 
urgență și să fi e solicitat acordul 
prefectului pentru declararea stării 
de alertă pe teritoriul municipiului 
Ploiești. Acest statut provizoriu ar 
permite administrației să ia măsuri 
excepționale pentru a scoate orașul 
din munții de gunoaie pe care Rosal 
a refuzat să-i strângă, în condițiile 
prevăzute în contractul  pe care-l 
are cu ADI Deșeuri Prahova.

SĂ FIE STARE DE ALERTĂ PE SĂ FIE STARE DE ALERTĂ PE 
TERITORIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI?TERITORIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI?

VESTE FOARTE BUNĂ PENTRU JUDEȚ!
Ieri, pentru prima dată de la debutul 

pandemiei, toate localitățile din Prahova 
se afl au în scenariul verde, iar în 41 de așezări, 
nu a fost raportat niciun caz de îmbolnăvire în 
ultimile 14 zile. Incidența cumulată a cazurilor 
active (din ultimele 14 zile) din județ, calculată 
la 1.000 de locuitori, a fost de 0,22. Datele 
mai spun că, luni, au fost efectuate 441 de 
teste. Cât despre vaccinare, Prahova nu are a 
se lăuda foarte mult: 148.428 de persoane au 

fost imunizate 
și cu cea de-a 
doua doză 
de vaccin, iar 
alte  5.445  au 
fost vaccinate 
cu ser Johnson 
& Johnson. La acest număr, au fost numai 
55 de reacții adverse post imunizare, ceea ce 
înseamnă 0,10% din totalul vaccinaților.
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Alta e problema în opinia mea Dacă fura

Săptămâna trecută, în baza unei 
colaborări pe care o are cu 

administrația publică ploieșteană, 
Winmarkt Shopping Center a început 
lucrările de reparație și înlocuire pavaj 
pietonal, în zona Galeriilor Comerciale 
din centrul civic. Intervențiile presupun 

curățarea și refacerea pavajului care 
necesită reparații, în zonele publice 
de acces aferente centrelor comerciale 
(Omnia și Winmarkt) și refacerea 
totală a perimetrului din fața Galeriilor 
Comerciale cu pavele din material 
ceramic. 

RENOVARE PAVAJ ÎN ZONA GALERIILOR COMERCIALE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PRAHOVA
După patru rectifi cări, bugetul instituției a crescut la 2.996,90 mii lei, atât la venituri, 

cât și la cheltuieli, realizându-se 2.979,71mii lei. Bugetul de dezvoltare a fost unul 
nesemnifi cativ: 22,50 mii lei, din care s-au cheltuit 16,58 mii lei (73,69%).
c
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INVESTIȚIILE SUNT ÎN MARE ÎNTÂRZIERE!INVESTIȚIILE SUNT ÎN MARE ÎNTÂRZIERE!
ATENȚIE LA PROIECTELE FINANȚATE DIN BANII EUROPENI:ATENȚIE LA PROIECTELE FINANȚATE DIN BANII EUROPENI:

Continuăm, astăzi, să vă prezentăm execuția bugetului Consiliului Județean Prahova 
pentru anul 2020, asumată, prin vot, de aleși, la ultima ședință din luna mai. 

Săptămâna trecută, v-am familiarizat cu cifrele care țin de bugetul propriu al CJ. În cele ce 
urmează, vom detalia aspecte despre fondurile externe nerambursabile, spitalele și muzeele 
din subordinea instituției, precum și ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Prahova ori Centrului Județean de Cultură Prahova. Venim din nou cu precizarea: 
pe 23 octombrie 2020, a fost învestită în funcție noua conducere a CJ. Cu alte cuvinte, 
responsabilitatea bugetului pică în proporție covârșitoare în sarcina vechii administrații 
județene. Dar asta nu înseamnă că în 2021 –și au trecut aproape șase luni- nu ar trebui să 
ne mișcăm mai repede!
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AGENT DE PAZĂ, AGRESAT DE TREI 
PERSOANE CĂRORA LE-A CERUT SĂ 

POARTE MASCĂ
Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați despre faptul că în 
incinta unei societăți comerciale din zona 
de sud a orașului, în urma unui confl ict 
spontan, ar fi  avut loc o agresiune asupra 
unui agent de pază. „Polițiștii s-au deplasat 
la fața locului, unde, din primele cercetări 
au stabilit faptul că la intrarea în societatea 
comercială, trei persoane (două femei și un 

tânăr) ar fi  fost 
atenționate că nu 
purtau mască de 
protecție, moment 

în care aceștia s-ar fi  manifestat agresiv față 
de agentul de pază, lovindu-l și adresându-i 
injurii”, a precizat IPJ Prahova. Persoanele 
implicate au fost conduse la sediul poliției 
în vederea efectuării de cercetări. În cauză, 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de tulburarea 
ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte 
violențe. În baza probatoriului administrat, 
potrivit IPJ Prahova, polițiștii au dispus 
măsura reținerii pentru 24 de ore față de 
una dintre femei și față de tânăr.

PRINS BĂUT ȘI FĂRĂ PERMIS, LA 
VOLAN, PE DN1A

Polițiștii din cadrul Poliției orașului 
Vălenii de Munte au oprit, pentru control, 
un autoturism condus de un bărbat care 
circula pe  DN1 A, în Vălenii de Munte. „În 
urma verifi cărilor efectuate, s-a constatat 
că bărbatul nu deține permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât 
acesta emana halenă alcoolică, a fost testat 
cu aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
fapt pentru care a fost condus la o unitate 
medicală în vederea recoltării de probe 
biologice”, a precizat IPJ Prahova. În cauză, 
cercetările sunt continuate în cadrul unui 

dosar penal întocmit pentru săvârșirea 
infracțiunilor de conducere sub infl uența 
băuturilor alcoolice și conducerea unui 
autovehicul pe drumurile publice fără a 
avea permis de conducere. 
MOTOCICLIST RĂNIT LA PLOPENI

Accidentul rutier s-a produs, în Plopeni, 
după ce un motociclist, în vârstă de 25 
de ani, ar fi  pierdut controlul și a ieșit în 
afara părții carosabile. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale ISU 
Prahova. Atât tânărul în vârstă de 25 de ani, 
cât și pasagera în vârstă de 23 de ani au fost 
transportați la spital. IPJ Prahova a precizat 
că nu s-au înregistrat probleme legate de 
trafi cul rutier.

Starețul unei mănăstiri din 
Neamț  le-a spus enoriașilor 

că „oamenii care au fost vaccinați, 
în combinație cu noua necunoscută 
epidemie, nu vor avea putere să 
meargă, vor fi  zombi, exact cum 
îi vedem pe cei drogați. După o 
perioadă mică de timp, pielea 
oamenilor se va umple de solzi, 
ca la pești.” Starețul mai zice 
că imunizații l-au trădat pe 
Dumnezeu fi indcă au luat serul, 
dându-se în brațele Ălui cu Coarne.

-Numai Domnul o să știe
De-om fi  zombi sau cu solzi.
Dar întreb cu modestie:
Tu ai coarne sau ai cozi?

Mda, dar credem că starețul, 
bietul de el, a reacționat în 

acest fel de teama fostului jurnalist 

Radu Moraru, care iată ce a delirat: 
„Aș vrea să-i agăț în cârlig pe 
preoții trădători care-i îndeamnă 
pe oameni să se vaccineze.” Pe urmă 
s-a supărat pe românii care s-au 
vaccinat: „românii- proști, leneși, 
îngălați, adormiți, idioți, morți-
ne-au trădat, românii nu ne merită! 
Din cauza acestor proști, ne vor lua 
pe toți de pe stradă și ne vor vaccina 
forțat. Ăsta e sfârșitul”.

-Radule, tu ai dreptate,
Nu te merităm deloc.
Ești așa o raritate...
Diliu fără echivoc!

Beștelit de locuitori pentru 
„câlții din cap”, primarul 

general al Capitalei, Nicușor 
Dan, și-a tăiat părul: „Nu am dat 
importanță acestui aspect, dar 

am văzut că lumea e obișnuită cu 
un anumit tip de reprezentare. Eu 
reprezint bucureștenii, în special 
pe cei care m-au votat. Mi-au cerut 
asta, m-am tuns”.

-Că te-ai tuns... asta-i o veste?
Nicușor, te ții de bancuri!
Treaba ta, drăguță, este...
Să tai iarba de prin parcuri!

Acuma, gestul lui Nicușor 
nu l-a impresionat și pe 

reptila Dan Voiculescu. Patronul 
antenelor și al minusculului partid 
PPU și-a trimis locotenenții 
să strângă semnături pentru 
inițierea unui referendum pentru 
suspendarea lui și a primarului 
Sectorului I, Clotilde Armand. 
La înaintare a fost scoasă Steluța 
Cătăniciu, deputatul responsabil 
cu plasarea și aprinderea fi tilelor 
la A3.

-Voiculescu-n urmă lasă
Doar venin, ca un văran.
Pe gură... Steluța varsă
Râuri-râuri de catran! 

Toată presa a leșinat de 
indignare că primarul 

Clujului, Emil Boc, a înjurat în 
direct. Acesta nu s-a mai putut 
stăpânî când a fost întrebat  
despre dezvoltatorii imobiliari 
care transformă garajele în 
apartamente: „Nu știu de ce nu 
ne-au sesizat cei din bloc… vă 
plângeți că nu aveți locuri de 
parcare și ei fac apartamente, 
f…i mama mă-sii. Când am fost 
sesizați erau lucrările făcute. Am 
dat în instanță și am câștigat. Este 
hotărâre judecătorească.” Urât, Boc, 
urât. Tu nu ai voie să fi i om, tu ești 
primar, înțelegi?, deci n-ai voie să 
te comporți ca alde noi.

-Nu ai zice că Emil

Are-njurături la kil.
Dar când boii scapă
Zău c-o face lată!

Primarul PNL (fost PSD) 
din Ciorani, Marin Voicu, 

a stat un pic la răcoare, el fi ind 
acuzat de instigare la falsifi carea 
documentelor și evidențelor 
electorale, în timp ce alți 16 
inculpați sunt suspectați de 
falsifi carea documentelor și 
evidențelor electorale. Cică 
pe acolo s-ar fi  făcut o fraudă 
electorală la alegerile din toamna 
trecută, mai ales cu voturile care 
ar privi Consiliul Local, Consiliul 
Județean și președintele CJ.

-Măi, primare, ori ți-e bine?
Te-ntreabă lumea, Mărine:
La pesediști ai fost curat,
Iar la ăștia te-ai spurcat?

Ciolacu către Ghinea: „Ce 
demisii ceri tu, Cristian?! 

N-ai plecat? Încă mai ești în 
Guvernul României?! Când toată 
lumea îți spune că ești un dezastru 
național, tu încă mai ai tupeu 
să scrii baliverne pe Facebook?! 
Cristian, Comisia Europeană a avut 
timp - în doar 4 zile! - să-ți citească 
PNRR-ul. Da, cel pe care tu l-ai 
trimis la Bruxelles. Fără să-l citești! 
Au citit și s-au crucit! Cristian, tu 
ești un dezastru! Zero! Cum să îți 
spun în „penerereză” ca să înțelegi 
și tu: pleacă acasă!!!” Ce credeți că 
i-a răspuns Cristian?

-Cum să-ți spun pe limba ta?
Eu acasă aș pleca,
Dar mă tem că-n locul meu
Vine vreun Ciolac-rateu.

Cică președintele FRF, 
Răzvan Burleanu, este 

dezamăgit de faptul că naționala 
lui Mirel Rădoi nu este califi cată 
la acest turneu fi nal, după ce a fost 
eliminată de Islanda la baraj, însă 

are încredere că performanțele 
obținute la naționala de tineret se 
vor vedea în timp, iar echipa mare 
va reveni din nou la turneele fi nale.

-Burlene, de bună seamă,
Fotbalul nu-i ca ghiocul.
O să fi i într-o fi nală
Când, desigur, zboară porcul!

Hopa, ia uitați ce anunță 
primarul Sectorului 2, 

Radu Mihaiu: „celebrul nostru 
târg plin de istorie, Oborul, va fi  
o nouă atracție: vaccin cu mici cu 
muștar. E pe bune, nu-i o glumă. 
Scopul dorit: să oferim acces ușor 
la imunizare tuturor categoriilor 
sociale. Spre surpriza tuturor, 
antreprenorii deținători ai rețetei 
celebrilor «mici de la Obor» vor 
să susțină campania de vaccinare: 
pentru fi ecare vaccinat, o porție 
gratis de mici cu de toate și o apă 
răcoritoare.”

-Pentr-un mic nu cred să fi e
Coadă mare la vaccin.
Vă învăț o șmecherie:
Încercați cu niște vin!

Premierul Florin Cîțu 
a respins joi, în mod 

categoric, orice idee că PNL ar mai 
putea vreodată să facă alianță la 
guvernare cu PSD: „Niciodată, cu 
mine la guvernare și la președinția 
PNL, nu va fi  o guvernare cu PSD!” 
Declarația vine după ce Vasile 
Dâncu, președintele Consiliului 
Național al social-democraților, 
n-a exclus o revenire la putere a 

PSD începând din 2023, 
în coaliție cu liberalii, 
după ce-estimează 
sociologul-USR-PLUS va 
părăsi actualul Guvern. 

-O fi  cum zici tu, 
Florine,

Poate că așa e bine.
Dar se știe dinainte
N-ai să fi i tu președinte!

 Săptămâna pe scurt 
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VITEZOMAN URMĂRIT DE 
POLIȚIȘTI PE DN1

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
au depistat în trafi c un conducător auto 
care conducea un autovehicul pe DN1, 
în apropiere de Băicoi, fără a respecta 
limita legală de viteză prevăzută pentru 
acel sector de drum, respectiv rulând cu 
o viteză de 137 km/h. Polițiștii au efectuat 
semnal regulamentar de oprire, iar întrucât 
conducătorul auto nu a oprit la semnalul 
polițiștilor, s-a procedat la urmărirea 
acestuia, reuşindu-se oprirea şi identifi carea 
conducătorului în zona Centura de Vest 

Ploiești. „Din 
cercetări, 
polițiștii au 

stabilit că bărbatul nu posedă permis 
de conducere pentru nicio categorie de 
vehicule. În urma probatoriului administrat, 
a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 
de ore. În cauză, se efectuează cercetări în 
cadrul unui dosar penal deschis pentru 
săvârșirea infracțiunii de conducerea unui 
vehicul fără permis”, a anunțat IPJ Prahova.

ACCIDENTE PE DN1, ÎN ZONA 
PARALELA 45

Două accidente rutiere s-au produs, 
aproape în același timp,  pe DN1, la km 
79+700, în zona Paralela 45. În primul 

eveniment rutier, potrivit primelor date, un 
autoturism condus de un bărbat, în vârstă 
de 46 de ani, care circula pe direcția Brașov-
Ploiești, ar fi  frânat pentru a evita o coliziune 
cu autoturismul din fața sa, părăsind partea 
carosabilă către dreapta, unde s-a răsturnat. 
Conducătorul auto, potrivit IPJ Prahova, 
a fost testat cu alcoolscopul, rezultatul 
indicând o valoare 0,38  mg/l alcool pur în 
aerul expirat. În urma evenimentului rutier, 
o femeie, pasager în mașina condusă de 
bărbatul de 46 de ani, a fost transportată 
la spital. „Cercetările sunt continuate de 
către polițiști pentru stabilirea cu exactitate 
a tuturor împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul rutier și luarea măsurilor în 
consecință”, a precizat IPJ Prahova. În 

imediata apropiere s-a mai produs un al 
doilea accident soldat cu pagube materiale, 
după ce două auto au intrat în coliziune.

EXPLOZIE DE BUTELIE LA 
TĂRICENI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină în satul Tăriceni, comuna Șirna, 
după ce s-a produs o explozie, neurmată 
de incendiu, a unei butelii. „Ca urmare 
a defl agrației un bărbat în vârstă de 20 
ani prezintă arsuri de gradul 1 și 2 pe 
aproximativ 35% din suprafata corporală”, 
a precizat ISU Prahova. La fața locului au 
fost mobilizate o mașină de stingere și o 
ambulanță SMURD. În urma exploziei, 
anexa în care se afl a butelia a fost afectată.

 Săptămâna pe scurt 
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Săptămâna trecută, primarul Marin 
Voicu a fost acuzat de instigare la 

falsifi carea documentelor și evidențelor 
electorale într-un dosar care vizează 
fraudarea alegerilor locale din 27 
septembrie 2020. Alte 16 persoane au fost 
acuzate de falsifi carea documentelor și a 
evidențelor electorale. Toți cei 17 inculpați 
au fot reținuți pentru 24 de ore și ulterior 
puși în libertate prin decizia nedefi nitivă a 
Judecătoriei Ploiești. Tribunalul Prahova 
a pus capăt acestei situații, dictând arestul 
preventiv.

Evenimentele s-au succedat în mai multe 
etape, dar au devenit publice odată cu 
acțiunile procurorilor. 

* Astfel, la sfârșitul anului trecut, a fost 
depusă la organele judiciare o plângere în 
care era reclamată o schemă de fraudare 
a alegerilor locale. La acea vreme au fost 
ridicați mai mulți saci cu buletine de 
vot, aceștia fi ind depuși într-o anexă a 

Judecătoriei din Mizil, dat fi ind faptul că 
atunci ancheta era coordonată de Parchetul 
de pe lângă Judecătoria locală.

* La data de 23 februarie, organele de 
cercetare penală au fost sesizate asupra 
faptului că sacii au fost sustrași din arhiva 
Judecătoriei Mizil, care funcționează într-o 
clădire proprietate a Primăriei Mizil. Furtul 
se pare că a avut loc în seara zilei de 8 
februarie. Ancheta în această primă speță 
viza săvârșirea faptelor de violare a sediului 
profesional și sustragerea, distrugerea, 
reținerea, ascunderea ori alterarea de 
mijloace materiale de probă sau de 
înscrisuri, în scopul de a împiedica afl area 
adevărului într-o procedură judiciară.

* Câteva zile mai târziu, pe 1 martie, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil a 
transmis un comunicat în care informa 
că procurorii fac cercetări într-un dosar 
privind sustragerea buletinelor de vot de 
la alegerile locale organizate în septembrie 

2020 în comuna Ciorani, cu privire la acest 
scrutin existând suspiciuni de fraudare a 
votului.

* Pe 9 iunie, procurorii Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești 
au trecut la treabă și au efectuat 18 
percheziții-15 în Ciorani și 3 în Ploiești- 
inclusiv sediul primăriei și casa primarului. 
De data aceasta se vorbește clar despre un 
dosar care privește o posibilă fraudare a 
rezultatului alegerilor locale din septembrie 
2020 din comuna Ciorani, care ar fi  avut loc 
chiar în ziua votului.

RCA spune explicit: „Cu ocazia alegerilor 
locale din data de 27.09.2020, membrii 
secțiilor de votare din comuna Ciorani au 
falsifi cat procesele verbale de consemnare 
a rezultatelor voturilor pentru alegerea 
primarului, Consiliului Local, Consiliului 
Județean și președintelui Consiliului 
Județean, inserând în aceste înscrisuri date 
neconforme cu realitatea. În fapt, a fost 
diminuat numărul voturilor obținute de unii 
candidați/formațiuni politice în defavoarea 
altor candidați/formațiuni politice”.

*Primarul și celelalte persoane au fost 
reținute după audieri, însă toți au fost puși 
în libertate printr-o decizie a Judecătoriei 
Ploiești, care putea fi  atacată cu recurs. Asta 
până la judecarea contestației procurorilor, 
Tribunalul Prahova trimițându-i pe cei 
vinovați, cu o singură excepție, după gratii. 
Sentința Tribunalului a fost, în sinteză, 
următoarea: „Admite contestația, desfi ințează 
încheierea contestată și, rejudecând pe 
fond, admite propunerea Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 
31/P/2021. Dispune luarea măsurii arestării 
preventive a inculpaților pe o durată de 30 de 
zile fi ecare, începând cu data de 14.06.2021 
și până la data de 13.07.2021, inclusiv: 
Marin Voicu, pentru săvârșirea infracțiunii 
de instigare la falsifi carea documentelor și 
evidenţelor electorale în formă continuată (20 
acte materiale), Vlad Alexandrina, Dumitru 
Gorge Marius, Catargiu Gorgiana Amalia, 
Ristea Romeo, Radu Ștefan, Dima Luminița, 
Mirică Petra, Grigorescu Nicoleta, Ene Maria, 
Petre Elena, Voinea Marieta, Trandafi r Nina, 
Ene Mariana, Spătărelu Adnana-Ramona și 
Ene Cătălina, pentru săvârșirea infracțiunii 
de falsifi carea documentelor și evidențelor 
electorale în formă continuată”. Numai 
Iancu Alina Sanda a fost plasată în arest la 
domiciliu și tot pentru 30 de zile.

Marin Voicu a candidat la alegeri, pentru 
al șaselea mandat, sub sigla PNL, dar a fost 
mulți ani, din 2001 și până în 2020, membru 
marcant al PSD Prahova.

În urma scrutinului din 27 septembrie 
2020, Marin Voicu a obținut 83,18% din 
voturi. La Consiliul Local, PNL a fost ales 
cu 76,12% din sufragii.

Cercetările în acest dosar au fost efectuate 
cu suportul tehnic al Brigăzii Operațiuni 
Speciale Ploiești din cadrul Inspectoratului 
General al Poliției Române, iar perchezițiile 
au fost puse în executare cu sprijinul 
jandarmilor de la Gruparea de Jandarmi 
Mobilă „Matei Basarab” din Ploiești și a 
lucrătorilor de poliție din Prahova.

REABILITARE LOCURI DE JOACĂREABILITARE LOCURI DE JOACĂ
Primăria Ploiești a informat că au început lucrările de reabilitare a locului de joacă 

amplasat în Parcul Nord, pe strada Cameliei, la intersecția cu Șoseaua Nordului. 
Spațiul de relaxare destinat celor mici- se arată într-un comunicat de presă- va benefi cia 
de echipamente și accesorii noi, gen complex de joacă, căsuță tip ciupercă, hintă, 
leagăn dublu, jucării pe arc, carusel rotativ cu băncuță, balansoar din lemn, balansoar 
pe arcuri cu patru locuri, pergolă din lemn cu bancă, pergolă rustică și masă pentru 
șah, cățărătoare din plasă, plus pavaj special cu cauciuc antitraumă. De asemenea, 
se vor executa și lucrări de pavare a aleilor, inclusiv montare borduri. Lucrările sunt 
sponsorizate de S.C. Aquila Part Prod Com S.R.L., în baza unui contract în valoare de 
201.885,00 lei fără TVA.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ăptămâna trecută primarul Marin Judecătoriei din Mizil dat fiind faptul că

PRIMARUL COMUNEI CIORANI, MARIN VOICU, PRIMARUL COMUNEI CIORANI, MARIN VOICU, 
A FOST ARESTAT PREVENTIVA FOST ARESTAT PREVENTIV

În perioada 25-27 iunie 2021, va avea loc 
a XVII-a ediție a Salonului Auto Ploiești-

Auto-Moto-Velo Show, într-un spațiu asigurat, 
ca de obicei, în centrul civic al orașului. 
Organizatori sunt Camera de Comerț și 
Industrie Prahova, în parteneriat cu Primaria 
Ploiești. Cu privire la acest eveniment, CCR 
a comentat: „perioada aceasta, dupa anul 

pandemic 2020, în care piața auto din România, 
ca și din întreaga lume, a fost sever afectată, 
considerăm ca este propice pentru ca împreună, 
organizatori și expozanți, să încercăm să 
readucem în atenția publicului ploieștean 
un salon auto care să răspundă, prin oferta 
prezentată, provocărilor actuale-vehiculele 
electrice și digitalizarea în domeniu.”

SALON AUTO LA PLOIEȘTISALON AUTO LA PLOIEȘTI
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ACCIDENT RUTIER ÎN MIZIL. 
PIETON ÎN STARE DE EBRIETATE, 

LOVIT DE UN AUTO
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, afl at în 

stare de ebrietate, a ajuns la spital după ce a 
fost lovit de un auto, condus de un bărbat 
în vârstă de 33 de ani. Potrivit IPJ Prahova, 
„conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultat negativ. În cazul pietonului, 
rezultatul a indicat o valoare de 1,00 
mg/l alcool pur în aerul expirat”. Pietonul 
accidentat a fost transportat la spital, în 
vederea acordării de îngrijiri medicale de 

specialitate. În 
cauză, potrivit IPJ 
Prahova, polițiștii 
efectuează 

cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor 
și cauzelor producerii evenimentului rutier.

INCENDIU LA O ANEXĂ A UNUI 
RESTAURANT DE LA PARCUL BUCOV

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu care 
a cuprins anexa unui restaurant amplasat în 
incinta Parcului Bucov. „La fața locului au 
fost mobilizate operativ trei autospeciale 
de stingere, o ambulanță SMURD și 
o autospecială de primă intervenție și 
comandă. La sosirea echipajelor, incendiul 

se manifesta într-o anexă (bucătărie) pe o 
suprafață de aproximativ 60 mp cu pericol 
de propagare la o terasă acoperită (300 mp)”, 
a precizat ISU Prahova. Pompierii au reușit 
să protejeze terasa, aceasta nefi ind afectată 
de fl ăcări. Salvatorii au scos trei butelii, 
existând pericol major de producere a unor 
explozii. Potrivit ISU Prahova, se pare că 
focul a pornit din cauza unui scurtcircuit 
electric produs la un frigider.

FALS „POLIȚIST LA DIICOT”, 
REȚINUT PENTRU ÎNȘELĂCIUNE
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 

3 Blejoi au depistat în fl agrant un bărbat 
din județul Prahova care i-ar fi  pretins 
sume de bani unei femei, sub pretextul că 

este „polițist la DIICOT” și că va interveni 
pentru a facilita ștergerea unor creanțe 
la ANAF ca urmare a unor sancțiuni 
contravenționale. „Bărbatul, în vârstă de 33 
de ani, a fost prins în fl agrant imediat după 
ce a primit suma de 300 de lei de la persoana 
vătămată. Tânărul a fost reținut pentru 24 de 
ore de polițiști, fi ind prezentat parchetului și 
instanței competente care a dispus arestarea 
preventivă pentru o perioadă de 30 zile, 
pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune”, 
a precizat IPJ Prahova. Cercetările sunt 
continuate, potrivit IPJ Prahova, de către 
polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 3 
Blejoi în vederea stabilirii întregii activități 
infracționale.
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AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE LA UPG PLOIEȘTI

Magdalena Trofi n, viceprimar al 
municipiului, a câștigat, duminică, 

alegerile locale ale fi lialei USR-PLUS Ploiești 
pentru funcția de președinte. În ordinea voturilor 
obținute, biroul local de conducere a fost completat 
de Tonsciuc Mihai, Uță Daniela, Bădicioiu Ana, toți 
trei ocupând poziția de vicepreședinte, Butucaru 
Emanuel, Avram Tudor, Băcanu Mihai, Dinescu 
Ioana, Enescu Răzvan, Grecu Ioana și Iliescu Ioana-
membri. Conducerea USR Prahova a transmis: 
„Putem afi rma cu tărie că, după ziua votului intern, 
câștigătorii sunt ploieștenii care pot fi  siguri că vor 
avea în conducerea USR-PLUS din municipiu oameni 
profesioniști, serioși și tenace. Sunt colegi și prieteni 
ai Ploieștiului care înțeleg așteptările riguroase ale 
comunității și pentru care politica este un mijloc de a 
face lucruri, nu doar de a vorbi despre ele.”

La unele dintre facultăți, candidații 
vor susține și un test. De exemplu, 

la Facultatea de Litere și Științe, domeniul 
Științe ale Educației, candidații vor 
susține proba de aptitudini, care va consta 
într-un interviu susținut prin intermediul 
platformei electronice, ce va avea loc în 
perioada 13-19 iulie. La Facultatea de 
Tehnologia Petrolului și Petrochimie, 
pentru candidații înscriși la programul 
cu predare în limba engleză, se va susține 
proba de competență lingvistică-un test 
pe platforma electronică- pe data de 16 
iulie. Afi șarea primului set de liste cu 
candidații admiși pe locuri fi nanțate de 
la buget (fără taxă), pe locuri cu taxă și 
candidații în așteptare, este programată 
pentru 20 iulie. 

Oferta educațională din acest an este 
următoarea:

-Facultatea de Inginerie Mecanică și 
Electrică: 202 locuri fără taxă (fi nanțate 
de la buget) și 312 cu taxă, separat fi ind 
disponibile alte 2 locuri pentru candidații 
de etnie romă, 5 pentru cei proveniți din 
mediul rural, 2 locuri pentru cei proveniți 
din sistemul de protecție socială, 2 locuri 
pentru românii de pretutindeni; 

-Facultatea de Științe Economice: 
262 de locuri fără taxă și 404 cu taxă + 
2 locuri pentru cei de etnie romă și 5 
locuri pentru absolvenții din licee situate 
în mediul rural; 

-Facultatea de Tehnologia Petrolului 
și Petrochimie: 116 locuri fără taxă 
și 171 cu taxă+ 2 locuri pentru cei de 

etnie romă, 4 pentru absolvenții de licee 
situate în mediul rural, 2 locuri pentru 
românii de pretutindeni;

-Facultatea de Ingineria Petrolului 
și Gazelor: 124 de locuri fără taxă și 138 
cu taxă + 3 locuri pentru tineri de etnie 
romă, 5 pentru absolvenții de licee situate 
în mediul rural, 2 pentru cei proveniți 
din sistemul de protecție socială și 3 
locuri pentru românii de pretutindeni;

-Facultatea de Litere și Științe: 205 
locuri fără taxă și 326 cu taxă + 2 locuri 
pentru cei de etnie romă, 5 pentru 
absolvenți de licee din mediul rural și 
2  pentru absolvenții din sistemul de 
protecție socială. 

La studiile universitare de master, 
înscrierea candidaților este programată 
în perioada 13-19 iulie. 

MAGDALENA MAGDALENA 
TROFIN, NOUL TROFIN, NOUL 
PREȘEDINTE PREȘEDINTE 
AL USR-PLUS AL USR-PLUS 

PLOIEȘTIPLOIEȘTI
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Sala „Europa” a Camerei de Comerț și Industrie 
Prahova a găzduit, luni, Conferința de încheiere 

a  proiectului  POCU/82/3.7/105848-„SMART Start-up- 
Antreprenoriat inovativ și sustenabil  în Sud-Muntenia”. 
Proiectul a fost aplicat în perioada 15 ianuarie 2018-14 iunie 
2021  de Camera de Comerț și Industrie a României,  în 
parteneriat cu OTP Consulting România SRL și Camera 
de Comerț și Industrie Prahova. Obiectivul general al 
proiectului  a vizat dezvoltarea spiritului antreprenorial și 
generarea unui număr crescut de locuri de muncă și de afaceri 
cu profi l nonagricol în regiunea Sud-Muntenia, prin formare 
profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și 
manageriale, sprijin acordat persoanelor cu vârsta mai mare 
de 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă în 
județele din regiune. Ca rezultate directe ale proiectului au fost 
menționate:

675  de persoane participante la sesiunile de informare și 
conștientizare privind cultura antreprenorială și oportunitățile 
de ocupare pe cont propriu prin înfi ințare de afaceri, din 
care  590  de persoane au absolvit cursul de competențe 
antreprenoriale; 61 de IMM create și funcționale, la 6 luni 
dupa terminarea sprijinului, care au primit subvenții în 
valoare de 8.519.440 lei; 162 de locuri de muncă create urmare 
sprijinului primit, existente la 6 luni după terminarea 
sprijinului; 2 centre Accelerator de Inovare Socială înfi ințate la 

Poiești și Slobozia, pe lângă camerele de comerț.
Domeniile start-up-urilor create pe proiect țin de:  industria 

alimentară (producție sucuri, prăjituri), industria textilă, 
realizarea de soft ware, fabricarea parfumurilor și a produselor 
cosmetice, fabricarea articolelor din material plastic, fabricarea 
jocurilor și jucăriilor, restaurante și alimentație publică, 
turism, fabricare bijuterii, activități de înregistrări și editare 
muzicală, fabricare dispozitive stomatologice, activități 
referitoare la sănătatea umană, activități de înfrumusețare, 
construcții și instalații, învățământ și activități educative, 
activități fotografi ce, service auto, comerț, acțiuni recreative și 
divertisment etc.

Începând de luni, 14 iunie și  până pe data de 19 
iulie, se fac înscrierile la Universitatea Petrol-

Gaze Ploiești atât pentru studii universitare de 
licență, cât și pentru master. Având în vedere starea 
epidemiologică, documentele pot fi  depuse  prin 
prezentarea fi zică a candidaților, dar și on-line. 
Admiterea se va face pe bază de dosar pentru toate 
categoriile de locuri. Pentru cei admiși la facultatea 
cu plată, taxa anuală este de 3.200 de lei, care se 
poate achita în patru rate.
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FINAL SMART START-UP- ANTREPRENORIAT FINAL SMART START-UP- ANTREPRENORIAT 
INOVATIV ȘI SUSTENABIL ÎN SUD-MUNTENIAINOVATIV ȘI SUSTENABIL ÎN SUD-MUNTENIA

P• Publicitate • Publicitate 
CLUBUL SPORTIV ORĂȘENESC SINAIA, 

cu sediul în Sinaia, strada Drumul Cotei 1400, F.N, 
judeţul Prahova, cod fi scal 13136439, telefon 0244-
312120, e-mail: cso.sinaia@mts,ro organizează în 
data de 07 IULIE 2021 concurs pentru ocuparea 
pe perioada nedeterminată a postului contractual 
vacant de Contabil şef - Compartiment fi nanciar, 
contabilitate, resurse umane, achiziţii publice 
şi1ogistică (1 post). 

Detalii privind condiţiile specifi ce şi bibliografi a 
de concurs sunt disponibile la secretariatul instituției 
de la sediul Clubului Sportiv Orășenesc din Sinaia, 
strada Drumul Cotei 1400, f.n., judeţul Prahova, 
telefon 0244-312120. 

Pierdut Carnet de Student pe numele Sandu 
Valentina eliberat de Unit. BV. Brașov - profi l 

Ingineria Lemnului. Îl declar nul.

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

Î

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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PERCHEZIȚII ÎN MAI 
MULTE JUDEȚE, INCLUSIV 

ÎN PRAHOVA, LA PERSOANE 
ACUZATE DE EVAZIUNE 

FISCALĂ
Polițiștii de investigare a 

criminalității economice au 
pus în aplicare 111 mandate de 
percheziție domiciliară și 21 
de mandate de aducere, pentru 
destructurarea unor grupări 
infracționale și exploatarea 
probatoriului în dosare penale 

complexe, în care se efectuează 
cercetări privind infracțiuni de 
evaziune fi scală și contrabandă cu 
țigări. Perchezițiile s-au desfășurat 

în mai multe județe, inclusiv în 
Prahova. Astfel, Polițiștii Direcției 
de Investigare a Criminalității 
Economice au efectuat 45 de 
percheziții domiciliare (12 în 
București, 8 în Buzău, 2 în Ilfov, 2 
în Timiș și câte una în Argeș, Arad, 
Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, 
Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, 
Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, 
Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, 
Prahova, Suceava, Sibiu, Vâlcea) și 
au pus în executare 7 mandate de 
aducere, într-un dosar penal afl at 
în supravegherea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție, privind infracțiuni de 

evaziune fi scală, spălarea banilor, 
exercitarea fără drept a unei 
profesii, vătămare corporală și fals 
intelectual. 

BĂRBAT REȚINUT DUPĂ 
CE A FURAT DINTR-O 
BISERICĂ DIN SINAIA

Polițiștii din cadrul Poliției 
orașului Sinaia au fost sesizați de 
către un bărbat despre faptul că 
persoane  necunoscute au pătruns 
în interiorul unui lăcaș de cult și 
au sustras mai multe bunuri. „În 
urma verifi cărilor efectuate, a 
fost identifi cată persoana bănuită 
de comiterea faptei, respectiv 

un bărbat în vârstă de 46 de ani. 
Prejudiciul, estimat la aproximativ 
7.000 de lei, a fost recuperat în 
totalitate. În urma administrării 
probatoriului, față de bărbat a 
fost dispusă măsura reținerii 
pentru 24 de ore”, a precizat IPJ 
Prahova. Bărbatul a fost prezentat 
magistraților Judecătoriei Sinaia, 
cu propunerea luării unei măsuri 
preventive. În cauză, potrivit IPJ 
Prahova, se efectuează cercetări 
într-un dosar penal deschis pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt. 
Polițiștii continuă documentarea 
întregii sale activități infracționale.

 Săptămâna pe scurt 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Începând de astăzi (17 iunie), ora 12:00, și până duminică, la ora 
20:00, se redeschide pentru rapel centrul de vaccinare împotriva 

COVID-19, de tip Drive Th rou, în parcarea de la Ploiești Shopping 
City.

La imunizare se va utiliza vaccinul folosit la prima doză, Pfi zer 
BioNTech. Ca noutate, pentru cei care nu au avut timp până acum să 
se vaccineze, un fl ux dintre cele patru existente va administra  Johnson 
&Johnson  (monodoză). Mai clar, la această campanie de vaccinare 
sunt așteptate persoanele care urmează să primească rapel cu vaccin 
Pfi zer, cele care doresc să benefi cieze de o primă doză de vaccin, în 
cazul Pfi zer, ori monodoza de la Johnson & Johnson. Cei care doresc 
să se vaccineze se pot prezenta în parcarea centrului comercial, 
indiferent de localitatea de domiciliu, fără programare, prezentând 
documente de identitate valabile (carte de identitate sau pașaport).

Evenimentul este organizat de Instituția Prefectului Prahova, 
Consiliul Județean Prahova, Primăria comunei  Blejoi în parteneriat 
cu Ploiești Shopping City, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică 
Prahova, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, 
Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Prahova, Serviciului de Ambulanță Județean 
Prahova și Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Consiliul Local Ploiești 
a adoptat, în ședință 

extraordinară, modifi cările și 
completările la documentația 
necesară delegării gestiunii prin 
achiziție publică a serviciului de 
salubrizare pentru activitățile de 
curățenie căi publice și deszăpezire. 
De asemenea, a fost aprobată 
și forma fi nală a caietului de 
sarcini, a modelului de acord-
cadru, contractului subsecvent 
și a fi șei de date a achiziției. La 
recomandarea Agenției Naționale 
de Achiziții Publice, autoritatea 

publică a revizuit unele criterii cu 
privire la califi carea, dotările și 
fi nanțele operatorilor de salubritate 
interesați să preia contractul. 

În varianta inițială, punctajul 
se acorda în funcție de vechimea 
mașinilor, iar acum departajarea 
se va face în funcție de norma 
de poluare. Punctajul maxim 
va fi  acordat pentru utilajele 
electrice. Lista cu tarifele propuse 
a căpătat o pondere mai mare 
în stabilirea punctajului fi nal la 
licitație, iar municipalitatea a 
renunțat la criteriul de eligibilitate 

care impunea ca operatorii să facă 
dovada că dispun de lichidități din 
care să se fi nanțeze cinci luni. Votul 
înseamnă că Primăria Ploiești ar 
trebuie să inițieze imediat licitația 
pentru concesionarea serviciului 
de salubrizare căi publice, în 
condițiile în care autoritățile vor 
începe curând procedurile de 
reziliere a contractului cu Rosal. 

CONFLICT DE MUNCĂ LA 
ROSAL

Procedurile chiar trebuie 
grăbite având în vedere că  angajații 
Rosal au intrat pentru a treia oară 

în grevă numai în acest an. În 
cazul Ploieștiului, problemele au 
apărut de câteva zile, când mai 
mulți salariați au refuzat să iasă 
pe stradă, la curățenie. Protestul 
așadar va aduce probleme pe 
ambele sectoare, curățenie căi 
publice, contract gestionat de 
Primăria Ploiești, dar și colectare, 
transport și transfer deșeuri 

municipale, contract gestionat de 
ADI Deșeuri Prahova. Difi cultăți 
sunt și în alte opt localități din 
sectoarele deservite de Rosal. ADI 
Deșeuri Prahova a încercat să 
dreagă lucrurile, transmițând către 
Rosal notifi cările de remediere a 
situației în termen de 24 de ore, în 
caz contrar urmând să fi e aplicate 
penalități, potrivit contractului.

în grevă numai în acest an În municipale contract gestionat de

CJ PRAHOVA PREVINE 
CORUPȚIA CU...BANI EUROPENICORUPȚIA CU...BANI EUROPENI
Autoritățile județene 

au depus săptămâna 
trecută  cererea de fi nanțare 
pentru proiectul „Măsuri active de 
prevenire a corupției prin acțiuni 
de educare și conștientizare la nivel 
instituțional la nivelul județului 
Prahova”, în cadrul Apelului 
POCA/924/2/2-Creșterea trans-
parenței, eticii și integrității în 
cadrul autorităților și instituțiilor 
publice, titlul CP15/2021 
Sprijinirea măsurilor referitoare 
la prevenirea corupției la nivelul 
autorităților și instituțiilor publice 
locale, având ca obiectiv specifi c 
creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților 
și instituțiilor publice. Prin acest 
proiect se urmărește  creșterea 
transparenței, eticii și integrității 
la nivelul Consiliului Județean 
Prahova, prin implementarea 
unor mecanisme care să faciliteze 

punerea în aplicare a cadrului legal 
în aceste domenii. 60 de persoane 
(funcționari publici, personal 
contractual, aleși locali) vor fi  
pregătite profesional în cadrul 
unor programe pentru prevenirea 
corupției pentru angajații care, 
prin prisma atribuțiilor de 
serviciu, sunt expuși riscului 
corupției. Va fi  elaborat, apoi, 
un manual care să cuprindă, în 

mod explicit, toate procedurile 
în domeniul eticii și integrității 
la nivelul CJ Prahova. Valoarea 
totală a proiectului este de 
391.126,20 lei, din care 383.303,68 
lei- fi nanțare nerambursabilă 
reprezentând 98% din valoarea 
totală. Contribuția proprie a 
județului Prahova va fi  de 2% 
din valoarea totală a proiectului, 
repectiv, 7.882,52 lei.

SALĂ DE SPORT LA MĂGURELE
Compania Națională de Investiții a început lucrările 

pentru construirea sălii de sport din comuna 
Măgurele, fi nanțarea fi ind asigurată de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Autorităție 
locale au predat constructorului amplasamentul. Acesta ar 
trebui să fi nalizeze obiectivul până în aprilie 2022, deci ar 
mai avea la dispoziție 8-9 luni de aici înainte pentru lucrare. 
Sala va dispune 100 de locuri, putând găzdui evenimente 
din mai multe ramuri ale sportului. Investiția are asigurat un 
buget de 6.557.863 de lei.

BANI PENTRU PUG-URI 
Consiliul Județean Prahova a semnat un contract de fi nanțare 

pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea 
planurilor urbanistice generale (PUG) și a regulamentelor locale de 
urbanism pentru 13 unități administrativ-teritoriale (UAT): Ariceștii 
Zeletin, Bertea, Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăștii Colț, Colceag, 
Fântânele, Florești, Plopeni, Șoimari, Tătaru, Vadu Săpat și Vălenii de 
Munte.

Banii sunt alocați din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, iar contractul are ca termen de fi nalizare 31 
decembrie 2021. CJ Prahova a anunțat că se fac eforturi pentru ca toate 
UAT-uri cuprinse în programul de reactualizare a PUG să benefi cieze de 
acest tip de sprijin fi nanciar.

RAPEL LA DRIVE RAPEL LA DRIVE 
THROU-UL DIN PRAHOVA!THROU-UL DIN PRAHOVA!E
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Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Parlamentul României a catadicsit, în sfârșit, să facă 
dreptate: ziua de 10 mai, care se suprapune și cu 

Ziua Regalității, va deveni ofi cial și Ziua Independenței 
Naționale a României. Până acum, această zi a fost 
celebrată pe 9 mai. Controversa a fost creată și întreținută 
de faptul că, pe 9 mai 1877, prim-ministrul Mihail 
Kogălniceanu a citit în Camera Deputaților actul de 
Independență, în timp ce, pe 10 mai, Carol I a semnat 
documentul ofi cial. În documentul votat în Parlament se 
arată: „ziua de 10 mai va fi  sărbătorită în fi ecare an ca Ziua 
Independenței Naționale a României, zi de sărbătoare 
națională, lucrătoare; Parlamentul, președintele 
României, Guvernul, celelalte autorităţi publice centrale 
și locale vor organiza manifestări cultural-artistice, 
cu ocazia sărbătoririi zilei; fondurile necesare pentru 
organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 10 mai pot fi  asigurate din bugetele locale sau din 
bugetele autorităților publice centrale, în limita alocațiilor 
bugetare aprobate”.

De asemenea, la data intrării în vigoare a acestui act 
normativ, Legea nr.103/2015 pentru declararea zilei de 
10 Mai ca zi de sărbătoare naţională este abrogată, pentru 
evitarea paralelismului legislativ. 10 mai marchează 
trei momente istorice: începutul domniei lui Carol I, 
Independența de stat și încoronarea primului rege al țării. 
Din 1866 și până la momentul abdicării regelui Mihai I 
(30 decembrie 1947), ziua de 10 Mai a fost Ziua Națională 
a României.

La Summitul NATO, de la Bruxelles, președintele 
Klaus Iohannis a avut două întrevederi cu șeful 

Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, care ar fi  asigurat că 
„se va implica în mod deosebit pentru a sprijini România.” 
De asemenea, e posibil ca șeful de la Casa Albă să viziteze 
România. Iohannis a declarat: „Am avut două discuții scurte 
cu președintele Biden, prima a fost chiar la început unde, 
împreună cu președintele Duda, am ținut să îl salutăm pe 
președintele Biden și să ne exprimăm mulțumirea față de 
prezența domniei sale la Summitul B9 (...) Președintele Biden 
ne-a asigurat că se implică în mod deosebit și foarte mult 
pentru a sprijini România și Polonia pentru a îmbunătăți 

această relație. În cea de a doua discuție, tot scurtă, pe care 
am avut-o spre fi nalul Summitului, l-am invitat în România, 
i-am spus că îmi doresc să continuăm discuția foarte bună 
pe care am început-o în 2015 când era vicepreședinte și că 
îmi doresc foarte mult să întărim parteneriatul strategic 
dintre România și SUA. A fost perfect de acord să încercăm să 
organizăm o astfel de întâlnire și m-a asigurat încă o dată de 
faptul că este foarte dedicat acestui parteneriat.”

Potrivit raportului CEO Survey 
2021, realizat de PwC România, 

optimismul directorilor generali din 
România privind revenirea economiei 
globale a atins cel mai ridicat nivel din 
ultimii zece ani, 60% dintre respondenți 
considerând că situaţia economică se 
va îmbunătăți în următoarele 12 luni. 
Cu toate acestea, managerii români 
sunt la o cotă de încredere mai mică 
decât omologii lor de la nivel global 
(76%) și din Europa Centrală și de 
Est (64%). Ionuț Simion, country 
managing partener PwC România, a 

declarat: „Încrederea executivilor în 
perspectivele de creștere a economiei 
a atins un nivel record în ultimul 
deceniu de când realizăm acest raport 
în România, fi ind de trei ori mai mare 
procentul celor optimiști decât la ediția 
din 2020. Cele mai recente prognoze 
privind evoluția economiei românești, 
cum este cea a FMI, care anticipează 
o creștere a PIB de 7% în 2021, vin să 
confi rme percepțiile liderilor de afaceri. 
Totuși, la nivel global, anxietatea privind 
pandemia încă nu a dispărut și rămâne 
pe primul loc în topul amenințărilor 

pentru creșterea economiilor și a 
companiilor”.

După pandemie (67%), în topul 
ameninţărilor la adresa creșterii 
economice, directorii generali din 
România mai menționează: politica 
fi scală incertă (57%), povara fi scală în 
creștere (51%), incertitudinea privind 
politicile publice (50%) și supra-
reglementarea (46%). 

La nivel global, principalele 
îngrijorări ale executivilor sunt: 
pandemiile (52%), amenințările 
cibernetice (47%), reglementarea 
excesivă (42%), incertitudinea 
privind politicile publice (38%) și 
creșterea economică incertă (35%).
Liderii companiilor regionale au 
menționat ca amenințări: pandemia 
(58%), suprareglementarea (39%), 
incertitudinea geopolitică (39%), 
disponibilitatea personalului cu abilități 
cheie (38%) și volatilitatea cursului 
valutar (38%).

În opinia antreprenorilor români, 
Guvernul ar trebui să aibă trei priorități: 
crearea unui sistem fi scal efi cient (71%), 
infrastructura adecvată (68%) și forță de 
muncă înalt califi cată și adaptabilă (61%).

Proiectul de lege prevede 
o revizuire a legislației 

aplicabile în cazul cumulului 
pensiei cu salariul și o alternativă 
prin care un angajat din sistemul 
public poate exercita opțiunea 
între pensie și veniturile 
salariale aferente raportului de 
muncă. Mai clar: persoanele 
care îndeplinesc condițiile de 
pensionare în sistemul public 
de pensii, inclusiv pensiile de 
serviciu sau ai sistemului pensiilor 
militare de stat, pot să aleagă între 
continuarea activității până la 
împlinirea vârstei de 70 de ani sau 

încetarea raportului de serviciu 
și pensionarea efectivă. Cei care, 
astăzi, se afl ă în această situație, 
pensionari + angajați la stat, 
trebuie să opteze fi e pentru leafă, 
fi e pentru pensie. Reglementarea 
propusă nu impune restricții în 
ceea ce privește obținerea pensiei 
la împlinirea vârstei standard 
de pensionare. În acest sens, 
legea recunoaște salariatului 
opțiunea exclusivă între încetarea 
raporturilor prin pensionare sau 
continuarea activității până la 70 
de ani. Salariatul care a exercitat 
opțiunea pentru continuarea 

activității se poate pensiona și 
înainte de împlinirea vârstei de 
70 de ani. În sistemul bugetar, 
în măsura în care se optează 
pentru continuarea raportului 
de muncă/ raportului de serviciu 
până la împlinirea vârstei de 70 
de ani, exercitarea dreptului la 
muncă nu este condiționată de 
încheierea unui nou contract 
individual de muncă și nici 
de acordul angajatorului, însă 
dreptul la pensie nu va putea fi  
solicitat simultan. Cât privește 
interzicerea cumulului pensie-
salariu, aici deranjează niște 
excepții: primarii, parlamentarii, 
miniștrii sau judecătorii CCR, 
cărora nu li se aplică aceste 
prevederi. Adică proiectul de 
lege adoptat de Guvern prevede 
la articolul 6 câteva categorii de 

persoane pentru care legea care 
ar interzice cumulul pensiei cu 
salariul nu se aplică, respectiv:
-persoanele alese în funcții de 
autoritate sau demnitate publică 
sau celor pentru care durata 
mandatului este prevăzută de 
Constituție;

- persoanele care benefi ciază 
de drepturi de autor în condițiile 
Legii nr. 8/1996 privind dreptul 
de autor și drepturile conexe, 
republicată, cu modifi cările și 
completările ulterioare;

- personalul didactic de predare 
pensionat încadrat în regim de 
plata cu ora în condițiile Legii 
educației naționale nr. 1/2011, 
cu modifi cările și completările 
ulterioare;

- pensionarii încadrați în gradul 
III de invaliditate;

- membrii Academiei Române;
- asistenții personali și asis-

tenții personali profesioniști 
prevăzuți de Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu 
modifi cările și completările 
ulterioare;

- asistenții maternali prevăzuți 
de Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, 
cu modifi cările și completările 
ulterioare;

- îngrijitorii la domiciliu pentru 
persoana vârstnică prevăzuți de 
Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modifi cările și 
completările ulterioare.

roiectul de lege prevede încetarea raportului de serviciu

CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL LA STAT, CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL LA STAT, 
INTERZIS PENTRU MURITORII DE RÂNDINTERZIS PENTRU MURITORII DE RÂND

Executivul a adoptat, săptămâna trecută, un proiect de lege prin care se elimină cumulul pensiei cu 
salariul în sectorul bugetar, urmând ca proiectul să intre în Parlament în procedură de urgență. În 

același timp, proiectul prevede creșterea opțională a vârstei de pensionare la 70 de ani.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

10 MAI, 10 MAI, 
DECLARATĂ ZIUA DECLARATĂ ZIUA 
INDEPENDENȚEI INDEPENDENȚEI 

NAȚIONALE

Miruna BOGDĂNESCU; www ziarulploieştii ro

PREȘEDINTELE PREȘEDINTELE 
BIDEN AR PUTEA BIDEN AR PUTEA 

VENI ÎN ROMÂNIA

această relație În cea de a doua discuție tot scurtă pe care

DIRECTORII MARILOR COMPANII CRED ÎN DIRECTORII MARILOR COMPANII CRED ÎN 
PROPORȚIE DE 60% ÎN REVENIREA ECONOMIEI

otrivit raportului CEO Survey declarat: Încrederea executivilor în
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Cea mai mare parte din fonduri provin 
din „subvenții pentru instituții 

publice” și extrem de puțin din veniturile 
proprii (taxe pentru eliberarea cărții de 
identitate). Cum era de așteptat, cea mai mare 
parte din bani s-a epuizat cu cheltuielile de 
personal, 2.848,97 mii lei, ceea ce reprezintă 
95,63% din totalul bugetului.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
PLOIEȘTI

Bugetul a fost rectifi cat de 14 ori pe 
parcursul anului, având ca rezultat o 
creștere de aproape 11% a indicatorilor. La 
sfârșitul anului,  veniturile totale au fost în 
sumă de 324.846,92 mii lei, realizându-se 
308.337,39 mii lei, în procent de 94,92%, 
iar la cheltuielile totale au fost în sumă de 
327.913,35 mii lei, realizându-se 308.084,15 
mii lei, în procent de 93,95%. Pentru bugetul 
de funcționare s-au cheltuit 297.183,18 mii 
lei, cel mai mare procent, de 75,80%, fi ind 
alocat salariilor (225.291,76 mii lei). Pentru 
dezvoltare s-a rezervat suma de 11.792,19 
mii lei, cheltuindu-se 10.900,97 mii lei 
(92,44%): obiective de investiții din Fondul 
de dezvoltare- 276,11 mii lei, din 439,00 mii 
lei prevăzute (62,89%); obiective fi nanțate 
de la bugetul județean- 10.183,24 mii lei, 
din 10.908,19 mii lei (93,39%);din donații 
și sponsorizări- 441,62 mii lei, din 445,00 
mii lei (99,32%). Ca lucrări, menționăm 
continuarea lucrărilor de modernizare 
corpurile A+B, intervenții la lift uri, instalații 
de oxigen și dotări cu aparatură (8.409,21 
mii lei). 

SPITALUL DE OBSTETRICĂ ȘI 
GINECOLOGIE PLOIEȘTI

Bugetul rectifi cat de nouă ori a crescut 
până la 77.208,24 mii lei venituri, din care 
s-a realizat 69,24% (53.455,46 mii lei), iar 
cheltuielile totale s-au stabilit la 77.245,44 
mii lei, realizându-se 52.636,92 mii lei 
(68,14%). Lista obiectivelor de investiții la 
31 decembrie 2020 s-a cifrat la 791,34 mii 
lei, fi ind în totalitate utilizată. Să vedem însă 
ce nu a mers bine la acest spital, date fi ind 
procentele mici de la venituri și cheltuieli. La 
venituri, minusuri importante se regăsesc la 
„contractele încheiate cu casele de asigurări 
sociale de sănătate” (-47,32%) și la „subvenții 
din bugetul Fondului Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate pentru acoperirea 
creșterilor salariale” (-28,56%). Cheltuielile 
de funcționare s-au ridicat la 51.845,81 lei, 
din care cheltuieli de personal-38.892,77 mii 
lei (74,88% din total buget). 

MUZEUL JUDEȚEAN DE ARTĂ 
PRAHOVA „ION IONESCU QUINTUS” 

După 7 rectifi cări, bugetul de venituri și 
cheltuieli a scăzut nesemnifi cativ. La fi nalul 
anului, veniturile și cheltuielile totale au fost 
în sumă de 2.706,00mii lei, realizându-se 
2.656,03 mii lei (98,15%). Lista de investiții a 
fost minoră, 50 mii lei, banii fi ind cheltuiți în 
procent de 96,84%. Cheltuielile au însemnat 
2.232,97 mii lei salarii (85,63%) și 374,65 mii 
lei-bunuri și servicii. 

MUZEUL JUDEȚEAN DE  ISTORIE ȘI 
ARHEOLOGIE PRAHOVA

Și la această instituție bugetul a fost ajustat 
în minus, prin 6 rectifi cări, de la 11.161,22 
mii lei, la 10.924,82 mii lei. La fi nal însă 
s-au realizat 10.903,99 mii lei, în procent 
de 99,81%. La secțiunea de funcționare, 
fondurile au mers către salarii-75,22%, 
bunuri și servicii-22%, alte cheltuieli-2,78%. 
Lista obiectivelor de investiții, însemnând 

centrală termică și containere modulare, 
a fost în sumă de 49,77 mii lei, față de 
prevederile inițiale, de 50,00 mii lei (99,54%). 

MUZEUL JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE 
NATURII PRAHOVA

Bugetul inițial de venituri și cheltuieli a 
fost stabilit în sumă de 7.504,50 mii lei, dar 
prin cinci rectifi cări, acesta a fost majorat la 
7.283,50 mii. Suma a fost întrebuințată în 
procent de 99,29%. Ca și în cazul celorlalte 
instituții de cultură sau de prestării servicii, 
majoritatea veniturilor provin din subvenții 
din bugetul județului (95,83%). Cheltuielile 
au însemnat: salarii-87,96%, bunuri și 
servicii-10,97% și alte cheltuieli-1,07%. 
Secțiunea de dezvoltare nu  a avut, mirare 
mare, niciun leu!

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ 
PRAHOVA

Fondurile alocate instituției au fost 
diminuate, prin rectifi cări repetate, de 
la 3.555,00 mii lei, la 3.363,61 mii lei. Ba 
constatăm că s-au făcut economii, cheltuindu-
se, până la urmă, 3.169,14 mii lei (94,22% din 
bugetul fi nal). Suma cea mai importantă a 
mers pe cheltuielile de personal- 2.698,58 mii 
lei, ceea ce reprezintă 87,09%.

FONDURILE EXTERNE 
NERAMBURSABILE

În mod oarecum surprinzător-dar poate 
că așa cere procedura administrativă, 
dincolo de ceea ce presupunem noi, din 
exterior- se spune doar atât la acest capitol: 
„Prin HCJ 130 / 29 septembrie 2020, 
s-a aprobat bugetul fondurilor externe 
nerambursabile al CJ Prahova, în sumă de 
de 2.339,13 mii lei,  venituri și cheltuieli, 
în vederea gestionării fondurilor externe 
nerambursabile obținute în cadrul proiectului 
<<Restaurarea, revitalizarea și punerea în 
valoare a obiectivului Casa compozitorului 
Paul Constantinescu, Ploiești>> pe anul 2020, 
fi nanțat prin Mecanismele Financiare Spațiul 
Economic European și Norvegian 2014-2021” 
Deși banii au intrat în proporție de 84,99%, 
la cheltuieli avem zero; CJ Prahova spune, 
elegant, „plăți nerealizate”. 

PROIECTE EUROPENE: MARI 
ÎNTÂRZIERI! 

Vorbind despre investițiile din banii 
europeni, chestiune pe care deocamdată 
aleșii județeni nu au discutat-o, trebuie să 
spunem că totuși suntem un pic-dacă nu 
chiar mai mult-în întârziere la proiectele 
fi nanțate prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Deja o investiție la 
Spitalul de Obstetrică și Ginecologie trebuia 
fi nalizată din luna martie, iar o alta, la Spitalul 
Județean de Urgență, ar trebui să fi e dată la 
cheie luna viitoare. Plus că în noiembrie se 
încheie termenul limită la ambulatoriul de 
la Maternitatea Ploiești. Toate proiectele 
sunt în mare întârziere. Presante sunt și 
fi nanțările câștigate de DGASPV. Să vedem 
însă care sunt proiectele din gestiunea CJ și 
a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova:
-Construcția, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă, comuna Filipeștii de 
Târg- 7.845.823,48 lei, termen de fi nalizare- 
30 aprilie 2023;

-Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar 
de Educație Incluzivă, orașul Breaza-  
6.598.852,58 lei, termen de fi nalizare-30 
iunie 2022;

-Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești- 11.093.302,17 
lei, termen de fi nalizare-31 ianuarie 2022;

-Extindere, reabilitare, modernizare 
și recompartimentare unitate de primiri 
urgențe a Spitalului judetean de urgență 
Ploiești- 18.566.621,00 lei, termen de 
fi nalizare-5 iulie 2021;

-Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Ambulatorului integrat al Spitalului 
de Obstetrică Ginecologie Ploiești- 
7.495.361,73 lei, termen de fi nalizare-30 
noiembrie 2021;

-Reabilitarea termică și creșterea efi cienței 
energetice a Spitalului de Obstetrică 
Ginecologie Ploiești- 7.035.215,47 lei, 
termen de fi nalizare-31 martie 2021;

-Îmbunătățirea accesului populației 
din județele Prahova și Ialomiţa la servicii 
medicale de urgență- 14.492.613,11 lei, 
fi nalizare-31 octombrie 2019;

-Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional 
3-Tronsonul Prahova-DJ 102K, DJ102D, 
DJ 100C- 152.148.271,63 lei, termen de 
fi nalizare-31 octombrie 2022;

-Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în Prioritatea 1 a 
Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional 
2-Tronsonul Prahova-DJ 720- 66.416.852,65 
lei, termen de fi nalizare-30 septembrie 2022;

-Înfi ințarea complexului de locuințe 
protejate Călinești, județul Prahova, 
ansamblu de două locuințe protejate + 
1 centru de zi - 3.839.784 lei, termen de 
fi nalizare-31 decembrie 2021;

- Înfi ințarea complexului de locuințe 
protejate Călinești, județul Prahova, 
ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru 
de zi-5.179.785 lei, termen de fi nalizare-31 
decembrie 2021;

-Restructurarea / Închiderea Centrului 
de Plasament din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Sinaia și înfi ințarea de 
case de tip familial și centre de zi pentru 
copii-5.266. 369 lei, termen de fi nalizare-31 
ianuarie 2022.

La acestea se adaugă proiectul fi nanțat din 
granturile SEE, „Restaurarea, revitalizarea 
și punerea în valoare a obiectivului Casa 
compozitorului Paul Constantinescu”, în 
valoare de 10. 582.442,87 lei, care ar trebui 
fi nalizat în septembrie 2023.

centrală termică și containere modulare Protecția Copilului Prahova:

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

VOTUL ăla care credeam eu că este 
intangibil și poate schimba lumea, iată că 
poate fi  FURAT cu un tupeu și o golănie 
de nedescris, iar ca hoția să fi e de rang, 
modul în care presupușii infractori au 
vrut să șteargă urmele, depășește orice 
imaginație.

Sacii cu voturi destinate renumărării, au 
fost furați chiar din clădirea Judecătoriei 
Mizil, iar camerele video nu au funcționat, 
(ghiciți!) tocmai în noaptea respectivă.

Mai au rost alte comentarii!?
Aaa, ba da. Mai am unul mic. Nu vi se 

pare ciudat că niciunul din partidele mari 
și măricele TAC, ca și cum nu e nimic 
grav!? Mie îmi sună a tăcere de rahat în 
iarbă. Să nu cumva să zică ceva, pentru 
că se descoperă de unde pute. Și vă spun 
eu a ce miroase. A complici la faultarea 
democrației. De aceea nu îmi rămâne 
decât să mă gândesc, oare câte astfel de 
cazuri or mai fi  în țară, în care s-a mers 
cu cioara vopsită la alegeri, 30 de ani. Ca 
să nu mai vorbim de celebra suspiciune, 
necercetată niciodată, a fraudării 
alegerilor pentru Președintele țării, în 
care Geoană a fost “bătut”, la câteva mii 
de voturi numărate cu lumina stinsă, de 
către Băsescu.

Iar acum, scurt. Ce arată toată treaba 
asta cu “hoția” de la Ciorani? Încă o 
dovadă că trăim într-o țară fără câini de 
pază, fără garduri de apărare, fără lumină, 
fără stăpân și, mai nou, fără încredere că 
ne mai poate scăpa cineva!

S-AU FURAT BANI? S-AU FURAT BANI? 
NU, MAI GRAV!NU, MAI GRAV!

ATENȚIE LA PROIECTELE FINANȚATE DIN ATENȚIE LA PROIECTELE FINANȚATE DIN 
BANII EUROPENI: INVESTIȚIILE SUNT BANII EUROPENI: INVESTIȚIILE SUNT 
ÎN MARE ÎNTÂRZIERE!ÎN MARE ÎNTÂRZIERE!

Marți, au fost semnate două 
acorduri, în valoare totală 

estimată la 159 de milioane euro, 
pentru achiziționarea a 476 de 
autospeciale de stingere a incendiilor, 
în cadrul proiectului „Viziune 2020”, 
fi nanțat prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare. La eveniment au 
participat ministrul Afacerilor Interne, 
Lucian Bode, ministrul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, 
șeful Departamentului pentru Situații de 
Urgență, dr. Raed Arafat și inspectorul 
general al IGSU, general-maior Dan-
Paul Iamandi. Aceste mijloace vor fi  
distribuite către unitățile ISU din țară, 
județului Prahova revenindu-i 22 de 
autospeciale de stingere cu apă și spumă, 
cu o valoare totală de 7 milioane de euro

22 22 
AUTOSPECIALE AUTOSPECIALE 

PENTRU PENTRU 
PRAHOVAPRAHOVA

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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O DECIZIE CE ZĂDĂRNICEȘTE 
PARTICIPAREA DIASPOREI LA VOT 
Modalitatea în care diaspora va putea să 

voteze la scrutinul din 11 iulie a provocat 
primul scandal de proporții din actuala 
campanie. Pe 5 iunie CEC face publică o 
decizie care detonează răbdarea nu numai 
a majorității partidelor politice antrenate 
în scrutin, dar și a întregii societăți 
din Republica Moldova, chiar și a mai 
multor parteneri occidentali. Decizia viza 
deschiderea pentru anticipatele din 11 
iulie curent a secțiilor de vot peste hotarele 
republicii și în raioanele de est controlate 
de separatiștii de la Tiraspol. Astfel, după 
dezbateri aprinse, cu 5 voturi pentru și 
4 contra, CEC a decis să nu majoreze 
numărul secțiilor de vot în cele circa 40 
de state de peste hotare, lăsând tot atâtea 
ca la ultimul scrutin prezidențial – 139. Pe 
când în raioanele controlate de Tiraspol – 
44 de secții, adică cu 2 mai multe decât la 
aceleași prezidențiale, inclusiv în localități 
pe care autoritățile de la Chișinău nu le 
pot controla. Și asta în pofi da faptului că 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene (MAEIE) a solicitat deschiderea a 
191 de secții de votare peste hotare și că la 
prezidențiale, în mai multe țări din Occident 
(Germania, Franța, Marea Britanie, Italia), 
atât acestea, cât și numărul de buletine de 
vot s-au dovedit a fi  insufi ciente, foarte 
mulți doritori nereușind să-și exercite 
dreptul la vot. 

După cum și era de așteptat, decizia a 
stârnit un val de critici și proteste atât din 
partea majorității partidelor politice înscrise 
în scrutin, cât și a societății civile, a mass 
media. Președintele Maia Sandu a califi cat 
decizia drept „o batjocură față de sutele de 
mii de cetățeni care vor să voteze” și a somat 
CEC să-și revadă decizia, luând în calcul 
solicitarea MAEIE. Și premierul interimar, 
Aurel Ciocoi a venit cu o reacție similară: 
„Suntem nedumeriți că CEC nu a luat în 
considerare recomandările colegilor noștri 
din cadrul misiunilor diplomatice care se 
vor afl a în situația să gestioneze procesul de 
vot” și a încurajat CEC să-și revadă decizia, 
având în vedere recomandările formulate 
de MAEIE. 

La numai o zi după ce decizia a fost făcută 
publică, PAS și Platforma DA au mobilizat 
susținătorii și electoratul la proteste în fața 
CEC, iar PLDM a califi cat decizia Comisiei 
drept o tentativă a lui Dodon de a zădărnici 

participarea diasporei la vot. „Cerem 
imperativ Comisiei să-și anuleze decizia și 
să creeze toate condițiile necesare pentru 
ca fi ecare cetățean să își poată exercita 
liber dreptul la vot, indiferent unde s-ar 
afl a în ziua alegerilor”, au specifi cat liberal-
democrații în comunicatul lor de presă.  

MANUS MANUM LAVAT, AMBELE 
DÂNDU-SE DREPT CURATE 

Propunerea de a nu majora numărul 
secțiilor de vot peste hotare a venit de la 
secretarul CEC Maxim Lebedinschi și a fost 
susținută de alți 4 membri: Vadim Filipov, 
Veaceslav Agrigoroaie, Andrei Volentir și 
Vasile Gaft on. De unde vin cei 5 și al cui 
hram poartă ei acum? 

Maxim Lebedinschi a fost propulsat în 
funcție de PSRM, având o relație specială 
cu socialiștii. Fost consilier municipal 
PSRM, când Dodon ajunge președinte, 
Lebedinschi devine consilierul său pe 
domeniul juridic. Ca avocat, îl reprezentă 
pe Dodon în mai multe procese. Secretarul 
CEC este și fratele deputatului socialist, 
Adrian Lebedinschi, un fi nanțator generos 
al PSRM în campanii electorale, precum și 
al lui Cornel Lebedinschi, numit de curând 
director al Centrului Național pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal. Mai 
mult, dânsul are și un împrumut de circa 
un milion de lei luat de la „Exclusiv Media”, 
al cărei fondator e șeful fracțiunii PSRM, 
Corneliu Furculiță. De mai precizat că acum 
7 ani, Lebedinschi, în calitate de avocat al 
PSRM, ataca în instanță CEC, solicitând 
anularea hotărârii de deschidere a secțiilor 
de votare în străinătate, acuzând autoritățile 
de „discriminarea” cetățenilor moldoveni 
afl ați în Federația Rusă și criticându-le că au 
deschis un număr mic de secții în Rusia față 
de România sau Italia.

Cel de-al doilea, Vadim Filipov, este fratele 
fi nului lui Dodon, Lilian Filipov, iar tatăl 
celor doi, Grigore Filipov, este președintele 
raionului Dubăsari, propulsat tot de Dodon 
în funcție la alegerilor locale din 2019, pe 
listele PSRM. Vadim Filipov, de asemenea 
jurist, apără în 2017 în instanță baza de 
odihnă  „Sadovo”, ce aparține apropiaților 
lui Dodon. De altfel, și Filipov a luat un 
împrumut de aproape 500 de mii de lei de 
la  „Exclusiv Media”. Deci, relații vizibile 
de rudenie, precum și de „manus manum 
lavat”, ambele mâni dându-se drept curate.

Ceilalți trei vin de la PDM în versiunea 

Plahotniuc. Veaceslav Agrigoroaie a fost 
timp de șase ani vicepreședinte al „Centrului 
pentru Investigații Juridice și Apărarea 
Dreptului Omului”, fondat în 2010 de fostul 
democrat Sergiu Sârbu. Mai mult, dânsul a 
fost un timp și asistentul deputatului Sârbu, 
dar și consilierul lui Andrian Candu, când 
fi nul lui Plahotniuc deținea funcția de 
vicepreședinte al Parlamentului. Andrei 
Volentir a fost secretar al CEC în 2011, după 
ce anterior, timp de un an, fusese șef al Secției 
Informare Legislativă din cadrul Aparatului 
Președintelui Republicii Moldova Marian 
Lupu. În 2016, Volentir este propulsat direct 
de PDM ca membru CEC, iar în 2018 se 
regăsește în componența care a luat act de 
hotărârea Judecătoriei Chișinău privind 
anularea alegerilor municipale, câștigate de 
Andrei Năstase. În sfârșit, și ultimul din cei 
cinci, Vasile Gaft on, a cărui opțiune pare 
oarecum stranie, e tot din familia PD-ului de 
pe vremea lui Plahotniuc – între 2015 și 2017 
a fost consultant al fracțiunii parlamentare 
PDM, de unde a și fost ales membru al CEC. 
Așa că și aici afi nitățile vin tot în palma lui 
Dodon.

De fapt de mult e cunoscut că majoritatea 
în CEC, indiferent ce formațiune reprezintă, 
i se subordonează lui Dodon. Întrebarea 
este dacă, avându-l în buzunar pe Maxim 
Lebedinschi, persoană afl ată în solda 
socialiștilor, și controlând majoritatea, 
ar trebui să ne așteptăm la o falsifi care a 
rezultatelor alegerilor din 11 iulie în favoarea 
blocului PSRM-PCRM?

CIFRELE RĂSTOARNĂ CALCULELE 
MEMBRILOR CEC 

Protestele din țară și de peste hotare 
(un grup de moldoveni au protestat față de 
decizia CEC la Frankfurt, în fața consulatului 
Republicii Moldova), reacțiile mai multor 
experți și formatori de opinie, i-au 
determinat pe cei cinci să bată în retragere și 
să majoreze peste trei zile numărul secțiilor 
din străinătate tocmai cu… 7 unități. 
Majorare și ea de batjocură, ce a generat o 
întreagă serie de contestări la Curtea de Apel 
din partea mai multor formațiuni înscrise 
în scrutin: Platforma DA, PAS, PUN, AUR, 
Partidul Democrația Acasă și blocul electoral 
„Renato Usatîi”. După trei zile de ședințe, 
cu recuzări repetate ale unor magistrați, ba 
chiar și a întregului complet de judecată, 
Curtea de Apel nu se încumetă nici în a 
patra zi să ia o decizie cu privire la secțiile 
de votare pentru diasporă, recurgând la o 
nouă amânare. Argumentele protestatarilor 
se bazează pe o logică desprinsă din tabloul 
ultimului scrutin prezidențial. În condițiile 
în care votul diasporei și al locuitorilor 
din Transnistria a constituit circa 20% (17 
diaspora și 3 Transnistria), decizia CEC este 
una alogică. Atunci când numai la Londra 
toamna trecută nu și-au putut exercita 
dreptul de vot peste 2.000 de moldoveni din 
lipsă de buletine. Dar câte mii nu au votat 
din cauza unui număr insufi cient de secții 
de votare, fi ind nevoiți să parcurgă sute de 
km până la cea mai apropiată secție? Pe 
de altă  parte CEC decide deschiderea a 
două secții de votare destinate alegătorilor 
din Transnistria în comuna Calfa (raionul 
Anenii Noi), fără să ia în calcul că la una 
din secții au votat 89 de alegători, iar în a 
doua 86. Peste 5 800 de buletine de vot au 
fost declarate neutilizate. Situație similară 
înregistrată și la cele două secții deschise în 
satul Chircăiești (raionul Căușeni), destinate 
acelorași alegători transnistreni: au votat 53 
și respectiv 52 alegători, 5 900 buletine de 
vot rămânând neutilizate. Care să fi e scopul 
majorării numărului secțiilor de votare 
pentru transnistreni în actualul scrutin 

decât o posibilă fraudare a votului? 
Alt argument este păstrarea aceluiași 

număr de secții în Federația Rusă, când și 
acolo au rămas neutilizate puțin sub 50 la 
sută din buletinele de vot. Un studiu realizat 
la fi nele anului 2020 de Institutul de Analize 
Sociale și Prognoze arată că la 1 decembrie 
2020 în Rusia se afl au 205.747 de moldoveni, 
în scădere cu 95.000 față de 1 decembrie 2019 
(de 2 ori mai puțin decât la fi nele lui 2017 și 
de 3 ori mai puțin decât în 2014). Numărul 
cetățenilor moldoveni ce se afl ă în Rusia a 
început să scadă vertiginos de la începutul 
lui 2021 – către 1 mai curent.DODON VA 
MAI CĂLCA PE GREBLĂ SAU SE VA DA 
CU CAPUL DE PEREȚI? 

Refuzul CEC de a majora numărul 
secțiilor de votare pentru diaspora este, 
evident, o comandă politică a lui Igor 
Dodon, care urmărește scopul de a reduce 
cât mai mult rolul diasporei în anticipatele 
din 11 iulie. Coșmarul dânsului sunt cifrele 
din scrutinul prezidențial: Maia Sandu puțin 
sub 93% de voturi, iar Igor Dodon doar 7% 
voturi în diasporă. În disperare, recurge la 
noi și noi provocări sau tentative de a deturna 
anticipatele. După mai multe încercări 
eșuate de a decapita Curtea Constituțională, 
recurge la o nouă golănie, în care s-a lăsat 
atrasă Autoritatea Națională de Integritate 
(ANI), doar să mai zdruncine imagine 
Înaltei Curți printr-o campanie mediatică 
absurdă. La cererea deputatului socialist 
Grigore Novac, ANI solicită documente ale 
CC pentru a controla dacă președintele CC 
Domnica Manole a încălcat sau nu regimul 
de confl ict de interese atunci când Înalta 
Curte a declarat neconstituțională Hotărârea 
aprobată de PSRM-ȘOR privind revocarea 
mandatului de judecătoare constituțională 
a Domnicăi Manole. Tentativă din  start 
eșuată, întrucât „ANI nu deține competența 
constituțională și legală de a verifi ca 
participarea judecătorilor constituționali la 
judecarea cauzelor de pe rolul CC”, a fost 
răspunsul CC. 

Această, ultima gafă (să fi e chiar ultima?!) 
a lui Dodon țintea să acopere ultima sa 
stratagemă, care pare a fi  demisia actualei 
componențe CEC. Mandatul a șase (din cei 
9) membri expiră la 17 iunie curent, însă 
potrivit legii, mandatul membrilor poate fi  
prelungit cu cel mult 90 de zile. Dorin Cimil, 
președintele CEC, a pomenit în câteva 
rânduri despre un asemenea deznodământ, 
dar de fi ecare  dată și-a exprimat speranța 
că actuala componență CEC își va duce 
mandatul până la fi nal. Adică până la 
expirarea scrutinului din 11 iulie, asigurând 
buna lui desfășurare. Formal, Parlamentul 
ar putea interveni, dar fi ind deja dizolvat ar 
mai putea aduna 51 de deputați pentru a vota 
modifi cări în componența CEC? Te-ai mira. 
Ceea ce nu-i de mirare însă este faptul că în 
mai puțin de o lună, cât a mai rămas până 
la data scrutinului, Igor Dodon și PSRM vor 
mai călca, nu o singură dată pe greblă. Sau se 
vor da de tot cu capul de pereți. 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Pagină coordonată de Misail NICOLAE; Pagină coordonată de Misail NICOLAE; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

La primele declarații războinice ale lui Igor  Dodon după înfrângerea usturătoare 
în prezidențiale, un tânăr jurnalist îl asemuia unui taur rănit în coridă de sulițele 

toreadorilor. Doar că pelerina roșie până la urmă i-a luat mințile liderului socialist, așa 
încât nu a ajuns nici măcar la etapa de matador, iar împreună cu toți toreadorii săi 
socialiști a călcat pe atâtea greble, încât acum par toți mai degrabă că se bat cu capul de 
pereți. Ultima gafă, una cu totul năucitoare, a fost o comandă politică strecurată unor 
membri ai CEC la votul privind deschiderea secțiilor de vot peste hotare. În acest sens, 
Comisia Electorală Centrală (CEC) s-a dovedit a fi  excesiv de darnică cu separatiștii 
transnistreni și zgârcită de tot cu diaspora moldovenească din Occident. 

p i l d l ții ă b i i l l i I D d d pă î f â t ăt

IGOR DODON ȘI PSRM, ÎNTRE GAFE IGOR DODON ȘI PSRM, ÎNTRE GAFE 
ȘI MULTIPLE STRATAGEME EȘUATE

decât o posibilă fraudare a votului?
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VACCINUL, VACCINUL, 
CEA MAI BUNĂ CEA MAI BUNĂ 

INVESTIŢIEINVESTIŢIE

Asigurarea prosperităţii și 
suveranităţii în următorul secol 

presupune ca noi să recunoaștem și să 
confruntăm propaganda, infl uenţa și 
subversiunea PCC oriunde le întâlnim, 
iar de întâlnit le întâlnim cam oriunde 
ne-am uita. Nu e doar o hiperbolă sau 
o speculaţie; e cât se poate de real și se 
întâmplă chiar acum.

În 2020, directorul FBI, Christopher 
Wray, avertiza: „Am ajuns acum în punctul 
în care FBI deschide câte un nou dosar de 
contrainformaţii legat de China cam o 
dată la fi ecare 10 ore”. Gândiţi-vă – un 
nou dosar la fi ecare 10 ore. Adică aproape 
17 pe săptămână, 17 cazuri complexe de 
contrainformaţii rezultând din activităţile 
Chinei pe teritoriul SUA.

Să vedem ce se petrece în campusurile 
universitare. China își diseminează 
propaganda prin organizaţii universitare 
de faţadă cu denumiri inofensive, 
Institutele Confucius, care conform 
unui raport bipartid al Subcomitetului 
Permanent pentru Investigaţii al 
Senatului, se afl ă sub controlul total al 
PCC. Operând în peste 100 de campusuri, 
aceste „institute” sunt avanposturi 
propagandistice ale PCC. În schimbul 
resurselor și programelor universitare, 
cum ar fi  studiile lingvistice, Institutele 
Confucius exercită o presiune și infl uenţă 
incredibile asupra universităţilor, 
ameninţând să-și retragă fi nanţarea 

dacă anumite subiecte precum Taiwan, 
Tibet, Falun Gong sau uigurii nu rămân 
intangibile.

PCC fură proprietăţi intelectuale 
inestimabile prin al său ”Program al celor 
1.000 de talente”, prin care cooptează 
cercetători și oameni de știinţă prin 
promisiuni de câștiguri fi nanciare – spre 
benefi ciul Armatei Populare de Eliberare 
și al unor companii de stat sau având 
legături cu statul chinez. Charles Lieber, 
șeful Departamentului de Chimie și 
Biologie Chimică al Universităţii Harvard, 
a fost inculpat, în iunie 2020, pentru 
implicarea lui în acest program, care, prin 
intermediul Institutului de Tehnologie 
din Wuhan, l-a subvenţionat cu 50.000 
de dolari pe lună, cu peste 150.000 de 
dolari cheltuieli de diurnă și cu peste 1,5 
milioane de dolari, pentru a fi nanţa un 
laborator în China – niciuna dintre aceste 
sume nefi ind raportată de el.

Congresmenul Eric Swalwell (democrat, 
California) este cel mai nou exemplu în 
privinţa eforturilor meticuloase, metodice 
ale PCC de a obţine acces la politicieni 
infl uenţi și la informaţii delicate. Swalwell 
a fost vizat de o cetăţeancă chineză numită 
Fang Fang și uneori Christiane Fang, 
care s-a străduit să se apropie de centrele 
puterii politice printr-o operaţiune clasică 
de tip „capcana cu miere”. Deși se pare că 
ea nu a obţinut vreo informaţie secretă, 
obiceiurile, programul, gândurile și opiniile 

demnitarilor sunt inestimabile pentru 
un agent secret – dacă nu pe moment, cu 
siguranţă în viitor.

Swalwell nu e singurul caz. Se crede că 
un șofer al senatoarei Dianne Feinstein 
(democrată, California) a lucrat vreme 
de 20 de ani pentru Ministerul Securităţii 
Statului al Chinei. În acea poziţie de 
angajat de încredere, el trebuie să fi  auzit 
nenumărate conversaţii telefonice, discuţii 
în mașină și alte forme de ”sporovăială”, 
oricare dintre ele putând reprezenta o 
mină de aur pentru serviciile secrete 
chineze.

Beijingul lucrează agresiv și uneori 
cu oarecare succes la racolarea de agenţi 
secreţi americani. Ofi ţerul CIA Alexander 
Yuk Ching Ma, 67 de ani, a fost arestat, 
în august 2017, împreună cu o rudă (tot 
ofi ţer CIA) pentru că complotaseră să-i 
transmită Chinei informaţii secrete. 
Un agent de contrainformaţii al FBI 
a pledat vinovat, în 2004, pentru că 
și-a ascuns o relaţie de 20 de ani cu o 
presupusă agentă dublă chineză – o 
femeie pe care chiar el o recrutase iniţial.
Ceea ce face PCC depășește cu mult sfera 
dialogului cultural și diplomatic. Este o 
amplă campanie de infl uenţă malignă, 
concepută pentru a dezarma anticorpii 
protectori ai democraţiei noastre și pentru 
a ne slăbi republica. E vorba de coruperea 
de oameni și instituţii pentru a se asigura 
de autocenzura acestora, de evitarea 
subiectelor delicate și de promovarea 
temelor propagandistice ale Chinei. 
E vorba de ameninţarea companiilor 
americane cu boicotul, cum s-a întâmplat 
cu NBA, pentru a se asigura că ele nu vor 
susţine Taiwanul sau Hong Kongul și mai 
ales că nu vor aduce în discuţie detenţia 
milioanelor de uiguri. E vorba de misiuni 
clasice de spionaj prin care se încearcă 
subminarea operaţiunilor de spionaj și 
de securitate ale Americii din străinătate. 
E vorba de diseminarea propagandei 
chineze sub masca jurnalismului autentic, 
așa cum sunt extrasele din China Daily, pe 
care poate că le-aţi văzut în ziarele voastre 
locale.

Securitatea noastră economică 
și naţională va depinde pe viitor de 
confruntarea campaniei de infl uenţă a 
PCC oriunde va fi  descoperită. Dacă nu 
vom face acest lucru începând de astăzi, 
ne vom ceda Beijingului suveranitatea și 
viitorul, precum și viitorul copiilor noștri 
– iar un asemenea lucru nu poate avea 
vreun preţ.

Într-un asemenea moment de sinceritate, 
Bill Gates a recunoscut că vaccinările sunt 

cea mai bună investiţie a sa până în prezent.

În timpul unui interviu pentru CNBC, Bill 
Gates a discutat despre investiţiile sale 

în vaccinuri. Gates a recunoscut că a realizat 
o rentabilitate a investiţiei (ROI) ‚de 20:1 în 
ultimele două decenii. Mai exact, Bill Gates a 
explicat că investiţia sa de 10 miliarde de dolari 
în vaccinuri i-a oferit o rentabilitate de 200 de 
miliarde de dolari.

Cu siguranţă, acum începeţi să înţelegeţi de ce 
atât de multă lume nu are încredere în Bill Gates. 
Începând cu motivul – profi turile sale nebune 
din vaccinuri – și continuând cu coincidenţele 
semnifi cative – cum ar fi  Evenimentul 201, Bill 
Gates și Fundaţia sa sunt cei mai vizibili suspecţi 
din spatele pandemiei actuale.

CE A FOST EVENIMENTUL 201
Evenimentul 201 a fost un exerciţiu de simulare 

a unei pandemii, ce a fost găzduit de Centrul 
Johns Hopkins pentru Securitatea Sănătăţii, în 
parteneriat cu Forumul Economic Mondial și 
Fundaţia Bill și Melinda Gates.

Extrem de fascinant este faptul că exerciţiul de 
simulare pandemică, tocmai cu un coronavirus, a 
avut loc cu aproximativ șase săptămâni înainte ca 
primul caz de Covid-19 să fi e raportat în Wuhan, 
China.

O altă conexiune interesantă este aceea că 
Fundaţia Bill și Melinda Gates nu doar că a 
participat și a contribuit la fi nanţarea simulării 
unei pandemii, dar ea fi nanţează și grupul care 
deţine brevetul pentru coronavirusul mortal și 
care a lucrat la un vaccin pentru a rezolva actuala 
criză.

În ciuda acestor dovezi edifi catoare, pe toate 
canalele ofi ciale ţi se repetă că Bill Gates îţi vrea 
„binele”, iar dacă nu crezi în el, ești catalogat 
drept un „conspiraţionist”.

„Statul Israel este atacat în 
această seară”, a declarat 

premierul israelian. „Sinistrul 
Tribunal Internaţional de la Haga 

a ajuns la o decizie care este esenţa 
antisemitismului și a ipocriziei. A 
stabilit că soldaţii noștri curajoși 
și morali, care luptă împotriva 

celor mai cruzi teroriști de pe 
faţa pământului, sunt criminali 
de război. A stabilit că, atunci 
când construim o casă în capitala 
noastră eternă Ierusalim, aceasta 
este o crimă de război.”

Decizia îndreaptă  efectiv 
atenţia tribunalului asupra a 
două politici esenţiale israeliene 
din ultimii ani: operaţiunile 
sale militare repetate împotriva 
militanţilor palestinieni din Fâșia 
Gaza, culminând cu războiul 
devastator din 2014, și extinderea 
așezărilor evreiești la Ierusalimul 
de Est și în Cisiordania ocupată.

Dacă ancheta ar identifi ca 
presupușii responsabili ai 
crimelor, procurorii ar putea cere 
judecătorilor să emită mandate 
internaţionale de arestare, pentru 
a ajuta autorităţile să aresteze 
persoanele acuzate.

Între timp, au avut loc violenţe 
între protestatarii palestinieni 
și trupele israeliene. Liderii 
palestinieni au salutat decizia 
Tribunalului de la Haga. Hamas 
l-a îndemnat pe procuror „să 
reziste la orice presiune” care ar 
putea compromite procesul.

„Hamas subliniază în mod clar 

și decisiv că rezistenţa poporului 
nostru și a facţiunilor naţionale din 
Palestina este pe deplin legitimă, iar 
rolul său natural este de a rezista 
ocupaţiei și de a restabili pământul 
și locurile sfi nte în conformitate 
cu toate legile internaţionale”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
Hazem Qassem.

Autorităţile palestiniene 
ceruseră instanţei să investigheze 
acţiunile Israelului în timpul 
ofensivei din 2014 împotriva 
luptătorilor palestinieni din Fâșia 
Gaza.

CHINA S-A INFILTRAT DEJA ÎN CHINA S-A INFILTRAT DEJA ÎN 
INSTITUŢIILE AMERICIIINSTITUŢIILE AMERICII

Cei mai mulţi americani nu realizează probabil că una dintre cele mai mari 
ameninţări la adresa securităţii noastre naţionale și economice s-a infi ltrat 

deja în toate aspectele societăţii noastre – infl uenţa Partidului Comunist din 
China (PCC). Susţinut de o considerabilă generozitate fi nanciară și acţionând prin 
organizaţii interpuse aparent inofensive, PCC restricţionează cu agresivitate libera 
exprimare în campusurile facultăţilor americane, cooptează și corupe politicieni și 
companii americane, fură inestimabile cercetări și inovaţii americane și subminează 
însăși fundaţia republicii noastre democratice, scrie Mike Rogers (fost președinte 
al Comitetului Serviciilor de Informaţii din Camera Reprezentanţilor) în presa 
americană (Th e Hill).

ISRAELUL, CERCETAT PENTRU CRIME DE RĂZBOI

tatul Israel este atacat în a ajuns la o decizie care este esenţa

Curtea Penală Internaţonală a anunţat începerea unei anchete împotriva Israelului; acuzaţia este de 
crime de război comise pe teritoriile palestiniene. Decizia luată de procurorul-șef Fatou, Bensouda 

a provocat furia prim-ministrului Benjamin Netanyahu ale cărui cuvinte adresate instanţei au fost foarte 
dure, notează site-ul italian Euronews, preluat de rador.ro.
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Minte, trup, sufl etMinte, trup, sufl et
Remedii simple şi efi ciente:

CUM ÎŢI GESTIONEZI EMOŢIILE NEGATIVECUM ÎŢI GESTIONEZI EMOŢIILE NEGATIVE

CE RISCĂM ATUNCI CÂND LE 
IGNORĂM

Furia, frica, tristeţea, disperarea, 
frustrarea, vina, rușinea, dezgustul, 
dezamăgirea, toate sunt emoţii care nu ne 
fac bine. Cu toţii le simţim din când în când, 
fi e că ne place s-o recunoaștem sau nu. Cel 
mai important este că, deși se simt, ca 
niște sentimente negative, pot avea un rol 
pozitiv în viaţa noastră. Ne pot avertiza că 
ceva e în neregulă și trebuie schimbat. Dacă 

simţim frustrare și enervare, dar nu facem 
nimic pentru a depista problema și a scăpa 
de ea, aceste emoţii se transformă în niște 
semne mai „zgomotoase” că ceva este în 
neregulă cu noi și începem să fi m copleșiţi 
de furie, resemnare și teamă.

Dacă nici aceste emoţii nu sunt gestionate 
corect, ajungem la detestare, anxietate sau 
depresie. Când încercăm să ne ascundem 
emoţiile, să le reprimăm, ele nu dispar, ci 
se adâncesc și mai mult în noi și cauzează 
ulcere, dureri de spate și chiar un infarct 
sau cancer „inexplicabil”.

SENTIMENTELE TREBUIE 
ACCEPTATE ȘI ÎNȚELESE

Și atunci ce e de făcut? Chiar și o repriză 
zdravănă de plăns poate ajuta mai mult decât 
crezi! Noi, oamenii, avem mai multe feluri 
de lacrimi și cele produse prin plâns ne fac să 

ne simţim mai bine din simplul motiv că ele 
conţin o chimicală toxică pentru organism. 
Plânsul emoţional este metoda naturală a 
corpului de-a ne scăpa de anumite toxine. Și, 
după ce ne-am șters lacrimile ce rămâne de 
făcut? Să acceptăm că aceste senzaţii există, 
pentru a putea merge mai departe. Dacă nu 
poţi lăsa asemenea emoţii să fi e trăite până 
la capăt, poţi apela la un psiholog, care te va 
ghida în încercarea ta de a te înţelege mai 
bine. În plus, trebuie să răspunzi la câteva 
întrebări, pentru a descoperi dacă emoţiile 
tale sunt îndreptăţite. 

Dacă ţi-e teamă, există motive să te simţi 
în pericol sau pe care ţi le faci sunt doar 
un obicei? Când ești furios, nu e cumva 
la mijloc o comunicare proastă cu ceilalţi 
sau o interpretare eronată a realități? Când 
ţi-ai acceptat emoţiile reale, e timput să 

acţionezi. Mulţumește-i fricii că te-a ferit 
de pericole și furiei că te-a oprit din a mai 
accepta comportamentele incorecte ale 
altora și canalizează toată energia pe care 
o simţi când ești frustrat în altă direcţie, 
care îţi va aduce benefi cii. În unele cazuri, 
tot ce trebuie să faci e să accepţi ceea ce 
simţi și atât. Ca prin minune, vei observa 
că nu te vei mai împotmoli în episoade de 
furie inexplicabilă și nici nu vei mai rămâne 
blocat într-o stare neplăcută de neliniște. 

MĂSURI CONCRETE 
Exerciţiile fi zice te binedispun și sunt 

modul ideal de a-ţi exterioriza și consuma 
emoţiile negative. Meditaţia te poate ajuta 
să nu te mai simţi copleșit de tot felul de 
sentimente, în timp ce distracţia, dansul și 
râsul pot schimba perspectiva asupra vieţii 
sau, cel puţin, să te elibereze de stres.

În cadrul general al informării, 
dezinformarea cunoaște forme subtile 

de infl uenţare (manipulare) a publicului, fi e 
prin omisiune (voită), fi e prin comentarii 
(foarte general, superfi cial sau tendenţios) 
asupra evenimentului, fi e prin modifi carea 
mesajului prin scoaterea din context, fi e prin 
concluzii incoerente, care lasă la latitudinea 
receptorului opţiunea și interpretarea sa.

Radioul, televiziunea și presa scrisă 
ocupă locuri diferite în privinţa informării 
(dezinformării) publicului, în funcţie 
de audienţa, rapiditatea, capacitatea de 
persuasiune și de seducţie a publicului. Toate 
trei își asumă aceleași responsabilităţi de a 
informa, de a forma și de a distra publicul. 
Fiecare o face într-un mod specifi c. 

Radioul poate infl uenţa permanent 
publicul, oricând și oriunde. Transmiterea 
știrilor, chiar când este simultană cu 
evenimentul, are însă un caracter de 
efemeritate, deoarece vorba… zboară, de 
aceea este necesară revenirea asupra lor, în 
mai multe rânduri.

Televiziunea, care are impactul mediatic 
cel mai puternic asupra publicului, este 
văzută însă mai mult ca un spectacol, ca 
un mijloc de relaxare, de divertisment, iar 
informaţiile transmise prin intermediul 
ei (imagini+comentarii) sunt, de cele mai 
multe ori, post-factum, după consumarea 
evenimentelor. Chiar atunci când 
transmisia este în direct, comentariile 
sunt foarte superfi ciale și, uneori, paralel 
cu evenimentul, fără a mai vorbi despre 
caracterul oral al comentariului, care este 
lipsit de rigoarea și coerenţa textului scris. 
Imensa putere de persuasiune a televiziunii 
asupra unei largi mase de oameni implică 
un risc crescut de informare cotidiană 
tendenţioasă, cu atât mai periculoasă cu cât 
oferă aparenţa credibilităţii.

În aceste condiţii, cu toată concurenţa 
din partea radioului și televiziunii, presei 
scrise îi revine rolul de a asigura o informare 
mai obiectivă, mai exactă și de o mai mare 
diversitate, prin capacitatea de a oferi 
publicului posibilitatea unei verifi cări 
a știrilor prezentate anterior de radio și 
televiziune. Autoritatea cuvântului scris, 
intelectualitatea frazei, posibilitatea unei 
documentări mai complexe și mai exacte, 
la diverse surse, capacitatea de analiză și 
sinteză din partea ziaristului oferă cititorului 
mai multă credibilitate decât o seducţie 

facilă, superfi cială. 
Presa scrisă, atunci când servește anumite 

interese politice, personale sau de grup, își 
pierde însă această credibilitate, de aceea, 
cititorul, derutat, este nevoit, dacă își poate 
permite, să citească mai multe ziare, ca să 
poată verifi ca autenticitatea știrilor. Acest 
fenomen se petrece mai ales în perioadele 
de tranziţie, tensionate social, așa cum este 
și cazul societăţii românești actuale.

Culmea dezinformării a fost atinsă 
graţie mediilor electronice de informare. 
Internetul se bazează mai puţin pe calitatea 
informaţiei și mai mult pe capacitatea de 
cristalizare a unor opinii difuze. Asemenea 
unui teren propriu-zis, terenul cibernetic 
aparţine celui care îl acaparează mai întâi. 
Majoritatea „navigatorilor” pe Internet 
sunt dirijaţi întotdeauna spre aceleași site-
uri, aceleași soluţii, aceleași întreprinderi, 
dincolo de care nu fac decât rareori efortul 
să mai caute.

Internetul prezintă riscul de a fi  utilizat 
de profesioniștii dezinformării, miza 
constituind-o numărul de utilizatori 
consumatori de informaţie care accesează 
reţeaua pentru a se informa sau documenta 
cu privire la diferite subiecte ori probleme. 
Au fost numeroase situaţii în care reţeaua 
internet a fost utilizată în scopuri de 
manipulare (atacuri informaţionale și 
imagologice asupra unor instituţii publice, 
incitarea și supradimensionarea unor 
tendinţe destabilizante, compromiterea 
sau boicotarea unor concurenţi). În aceste 
condiţii, există riscul supraaprecierii valorii 
de adevăr a unei informaţii ce poate fi  doar 
o dezinformare. Tot ce avem de făcut este 
să le alegem pentru informare pe cele bune 
(care bineînţeles că nu sunt perfecte) și să le 
evităm spre eliminare pe cele rele.

Un autor polonez, Piotr Wierzbicki, în 
cartea sa „Structura minciunii” (1996), 
realizează o radiografi e competentă 
a minciunii din sfera concepţiilor și 
informaţiilor, redusă la categoriile esenţiale. 
„Ce trebuie să știe poporul” și „Ce nu trebuie 
să știe poporul”.

În 1992, Editura Scripta publică, la 
București, o carte pe o temă asemănătoare: 
„Minciuni mass-media”, sub redacţia 
lui Gerard de Selys, care își propunea să 
demonstreze că „mijloacele de comunicare 
în masă și ziariștii nu spun adevărul sau 
mint pur și simplu”.

Mass-media reprezintă la ora actuală 
unul din principalele instrumente de 
manipulare a opiniei publice prin utilizarea 
următoarelor tehnici:

A) Selectarea știrilor. Criteriile de 
selectare au un scop tendenţios.

Ele servesc anumite interese sociale sau 
politice.

B) Orientarea știrilor, prin omisiunea 
unor elemente ale mesajului iniţial, 
oferindu-se, de fapt, publicului o informaţie 
trunchiată.

C) Plasarea știrilor în spaţiul tipografi c sau 
în cadrul unei emisiuni radio sau TV  poate 
sublinia importanţa evenimentului (știri de 
prima pagină, primele știri), sau dimpotrivă, 
îl poate marginaliza, prin publicarea pe 
ultimele pagini sau prin difuzarea lui la 
sfârșitul unor emisiuni.

D) Sugestia titlurilor, ca și caracterele 
cu care ele sunt culese, reprezintă în sine o 
opţiune a gazetarului (a ziarului), având o 
mare putere de infl uenţare asupra publicului.

E) Editorialul, prin personalitatea 
editorialistului, exprimă o anume orientare 
politică, o anume atitudine, care poate avea 
un efect direct asupra cititorului, luat drept 
părtaș al convingerilor sale.

F)  Selecţia fotografi ilor din presa scrisă și 
explicaţiile care le însoţesc pot crea o imagine 
favorabilă sau, dimpotrivă, nefavorabilă 
asupra unei persoane sau a unui eveniment.

Zvonul este o informaţie improvizată, 
neverifi cată, despre o persoană sau o 
problemă de interes public. Presa poate 
alimenta informaţii total false. Ea răspunde 
astfel dorinţelor unui anumit public, avid 
de noutăţi în legătură cu viaţa (intimă, mai 
ales) a unor personalităţi, vedete din viaţa 
artistică sau politică (așa-numitele VIP-uri).

De asemenea, în domeniul politicului, 
publicarea unor știri cu caracter senzaţional 
urmărește producerea unei destabilizări, a 
compromiterii unor personalităţi politice 
incomode. Aceasta se face aluziv, pe 
ocolite, la modul impersonal („se pare”, „se 

spune”, „se aude”), ceea ce nu angajează 
nicio răspundere individuală din partea 
ziaristului. Se cultivă, astfel, voit sau nu, 
o anumită ambiguitate în transmiterea 
zvonurilor și, mai ales, în comentarea lor, 
care lasă la latitudinea publicului opţiunea 
pentru o anume ipoteză.

Mediile de informare pot avea faţă de 
zvon o atitudine critică, de respingere 
sau, dacă au făcut greșeala de a publica o 
știre neverifi cată care poate echivala cu 
o calomnie la adresa unei persoane sau a 
unei autorităţi ofi ciale, obligaţia morală (și 
juridică!) este de a da o dezminţire publică, 
un drept la replică. În ultimă instanţă, totul 
se reduce la o chestiune de credibilitate.

Explozia surselor deschise de informare a 
impus dezvoltarea cercetării acestora inclusiv 
la nivelul serviciilor secrete, datele rezultate 
astfel constituind o parte importantă a 
procesului de obţinere a informaţiilor. 
Un dezavantaj pentru analistul din cadrul 
serviciilor secrete îl constituie multitudinea 
de surse deschise care îngreunează procesul 
de diseminare a datelor validate de cele 
imprecise. Apariţia și dezvoltarea noilor 
forme mass-media (new media) și impunerea 
acestora, într-un timp relativ scurt, ca sursă 
de informare concurentă presei tradiţionale, 
reprezintă un fenomen global, o serie de 
studii date publicităţii în urmă cu mai bine 
de 12 ani evidenţiind „creșterea audienţei 
știrilor difuzate online în detrimentul celei a 
canalelor mediatice tradiţionale”.

De reţinut că impactul informaţiilor 
transmise prin mediile audio-video 
(radio, muzică, fi lme, TV) este mult mai 
pervers și mai periculos pentru creierul 
uman decât informaţia scrisă!

În concluzie, trăim într-un ambient bogat 
în media persuasive. E necesar uneori să 
fi m convinși în anumite privinţe, iar media 
reprezintă o alternativă facilă de obţinere 
a informaţiilor. Ne putem proteja de 
consecinţele persuasive ale media începând să 
privim dincolo de sensul aparent al mesajelor.

MASS-MEDIA, INSTRUMENT EFICIENT MASS-MEDIA, INSTRUMENT EFICIENT 
DE MANIPULARE ŞI DEZINFORMARE DE MANIPULARE ŞI DEZINFORMARE 

A OPINIEI PUBLICE(II) A OPINIEI PUBLICE(II) 
Colonel (r) Liviu GĂITRAN

CE RISCĂM ATUNCI CÂND LE
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Ni se întâmplă tuturor să ne cuprindă furia sau frustrarea când ne afl ăm într-o situaţie care n-ar trebui, în mod normal, să 
ne scoată din minţi. Și-atunci ce e de făcut? Simplu! Ascultăm mesajul pe care-l au să ni-l transmită sentimentele negative, 

pentru a ne îmbunătăţi viaţa.
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 BERBEC
Este posibil sa fi e alertă 
maximă în viața ta 
săptămâna aceasta. Toate 
planurile tale vor fi  date 

peste cap, sunt multe lucruri de 
rezolvat, și la serviciu, și acasă, sunt 
multe de pus la punct. Oricum, haosul 
nu va dura pentru multă vreme. Tu și 
partenerul tău veți remedia anumite 
probleme săptămâna aceasta. Petreceți 
ceva timp doar voi doi și totul se va 
calma de la sine.
 

 TAUR
Tu și partenerul tău vă 
contemplați relația care 
a ajuns într-un punct 
extrem de mulțumitor. 

Vă uitați unul la altul cu iubire și 
respect. Ești capabil de iertare față de 
toți oamenii din jurul tău. În acest 
mod, totul va decurge normal și 
relațiile tale cu ceilalți nu se modifi că 
sub nicio formă. La serviciu, se 
întrevede dacă nu o promovare, atunci 
măcar o discuție pe această temă.

          GEMENI
Cu cât mai unic și 
deosebit este visul tău, 
cu atât ai mai multe 
șanse ca acesta să se 

îndeplinească. În plus, toți cei din jurul 
tău sunt alături de tine. Nu mai sta pe 
gânduri și acționează, îndrăznește mai 
mult. Așteaptă-te la un start nou în 
relații, indiferent de poziția în care te 
afl i acum în carieră sau în familie.

 RAC
Comunicarea dintre 
tine și prietenii tăi ia o 
întorsătură pozitivă. 
Dă-ți voie să iei în 

considerare tot ce spun ceilalți, dar nu 
te lăsa infl uențat în totalitate. Dacă ești 
singur, o întâlnire cu cineva nou 
promite foarte multe. S-ar putea să ai 
impresia că este chiar sufl etul tău 
pereche, dar nu te lăsa dus de val. 
Încearcă să te detașezi și să vezi 
limpede totul.

 LEU
Viața ta ia, cu 
siguranță, o întorsătură 
interesantă în această 
săptămână. Cei din 

jur iau niște decizii care te dau peste 
cap. Fă tot ce poți pentru a preveni 
orice dispută. Energiile negative vor 
trece foarte rapid. Apar oportunități 
minunate de care te vei bucura din 
plin. Fie un câștig de bani neașteptat, 
fi e o oportunitate de colaborare, totul 
este să fi i deschis.

                       FECIOARĂ
Nu prea ai timp de 
lucruri copilărești, ba 
chiar vrei ceva serios. 
Trebuie să porți o 

discuție serioasă cu partenerul tău cu 
privire la cât timp petreceți împreună, 
cât timp alocați jocurilor și cât timp 
muncii. Dacă ești singur, conversează 
cu potențialii parteneri, socializează 
mai mult. Profesional, te cam simți 
copleșit de responsabilități, nu e o 
dramă să ceri ajutor.
 

                        BALANȚĂ
Ai un comportament 
foarte ciudat în relațiile 
cu ceilalți. Ești epuizat, 
obosit și vrei să te 

relaxezi. Dacă simți că nu te poți baza 
pe prietenii tăi în general, ar fi  mai bine 
să îți alegi alți oameni pentru a-ți 
petrece timpul. Nu îți place cum 
partenerul tău își exprimă 
individualitatea, ba chiar găsești 
enervant acest lucru. Găsește tonul 
potrivit pentru a-i spune ce te 
nemulțumește.

                 SCORPION
Dragostea plutește în 
aer pentru tine. Te simți 
mai atractiv și 
încrezător ca niciodată. 

Te simți complet apreciat de persoana 
care te iubește. Poți anticipa doar 
bucuriile și optimismul din viața ta. 
Bucură-te de tot ce înseamnă magie! 
Lasă-te răsfățat, că n-o fi  foc, nu se 
dărâmă nimic la serviciu dacă îți iei 
câteva zile libere doar pentru sufl etul 
tău.

           SĂGETĂTOR
Viața ta va fi  foarte 
plictisitoare săptămâna 
aceasta. Va fi  un haos 
anormal și te vei simți 

ușor epuizat, amețit și poate speriat de 
noutate. Ai grijă! Vei face o schimbare 
în viața ta pe care mai târziu s-ar putea 
să o regreți. Analizează opțiunile de 
mai multe ori, ia-le pe toate părțile, și 
abia apoi trage linia. De ce ar trebui să 
te grăbești? 

                 CAPRICORN
Îți va fi  foarte ușor să 
comunici idei și opinii 
către oamenii din jurul 
tău, astfel încât să 
înțeleagă exact ce vrei 

să spui. Abilitatea ta de a întreține 
conversații clare și intense în această 
săptămână este extraordinară. Pune 
puțin mister și magie în aceste discuții 
și totul va merge bine. Acasă, ai parte 
de liniște și de o atmosferă cum doar... 
acasă poate fi .
       

      VĂRSĂTOR
Conversațiile cu cei din 
jur devin mult mai 
private și secrete. Ții 
ceva în tine de foarte 

mult timp și ar fi  cazul să vorbești cu 
persoanele care sunt implicate în grijile 
tale. Nu te poți abține să nu te gândești 
la ceilalți, dar nu și dacă nu simt la fel 
față de tine. Odihnește-te puțin pentru 
că urmează o perioadă nu neapărat 
grea, dar extrem de complicată.

 PEȘTI
Este o săptămână nu 
prea favorabilă 
comunicării, dar acest 
lucru nu îți afectează 

relația cu cei iubiți. Este cazul să mai 
explorezi părți din necunoscut pentru 
că viața ta a devenit foarte plictisitoare. 
Concentrează-te pe părțile interesante 
care îți plac și nu da importanță celor 
care te enervează. Ai grijă de sănătate, 
fi i responsabil și mergi la medic dacă te 
supără ceva.

Horoscop săptămânal
22 mai - 21 iunieGEMENI

Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

SIMON, EROUL
Suntem obișnuiți cu diluarea acestui termen. 

Eroul meciului X, eroul califi cării Y, eroul-portar, 
eroul-marcator. Peste tot, la orice play-off , play-out 
sau fi nală, e împânzit terenul cu eroi.

Așa cum peste tot, e abundență de drame, 
tragedii și momente cruciale. Când mai ratează 

vreunul vreun penalty. Când se mai pierde un meci în 
ultimul minut, când scapă un portar balonul printre 
picioare sau când își dă vreunul un autogol. Ce vaiet, 
ce tristețe, ce nenorocire că ne-a scos Y la baraj sau ne 
ducem en-fanfare pe tobogan în jos, în clasamentul 
fotbalului mondial.

De multe ori, sunt oameni care vin și pun o frână. 
Și clișeistic oarecum, îi temperează pe entuziaștii 
unui verb, adverb sau ai metaforei, spunându-le că nu 
acestea-s dramele reale, ci altele. Și nu aici găsim eroi 
adevărați.

Eroii adevărați au alergat aseară pe gazonul 
stadionului din Copenhaga. Cu trusa medicală în 
mâini, cu targa, cu defi brilatorul, și au reușit ca să 
evite o tragedie. Adevărată. Au reușit ca să salveze o 
viață. Doi medici care au știut ce trebuie să facă și au 
reacționat contracronometru. E bine, am văzut că s-a 
putut și altfel, noi, cei de aici, obișnuiți să pierdem 
bătălii de genul ăsta.

EROUL SUPREM ÎNSĂ, DE DEPARTE, ESTE 
SIMON. Simon Kjaer. Câtă prezență de spirit și câtă 
forță morală a putut să aibă acel bărbat, desprins 
parcă din legendele strămoșilor săi vikingi! Am văzut, 
în sfârșit, un căpitan în carne și oase.

Când Eriksen a căzut brusc pe gazon, întregul 
stadion a amuțit. Cred că și ultimul și cel mai detașat 
suporter a înghețat, pentru că acea prăbușire s-a văzut 
instantaneu că  este una nefi rească. Că este grav și că 
este vorba de viață și de moarte.

Simon Kjaer s-a repezit și și-a poziționat colegul 
în așa fel încât să nu-și înghită limba, cum spunem 
noi, mai în popor, așa.  I-a acordat primul ajutor, i-a 
făcut respirație gură la gură și a început de unul singur 
manevrele de resuscitare. Strașnic bărbat, chiar dacă 
mă repet, strașnică tărie de caracter și altruism. 

Apoi, când medicii au ajuns și au intervenit, tot 
Kjaer a fost cel care a comandat acel scut uman în 
jurul fotbalistului care lupta pentru viața lui. Câtă 
viteză de reacție, cât sânge-n instalație să ai ca să 
gândești, minut cu minut, și să acționezi așa?

Pe același căpitan l-am regăsit apoi și în imaginile 
zguduitoare cu partenera lui Eriksen în stare de șoc, 
în lacrimi. Simon Kjaer a îmbrățișat-o pe femeie, 
consolând-o și nelăsând-o practic să vadă ceea ce 
nu ar fi  trebuit să vedem, de altfel, nici noi. Vorba lui 
Dan Petrescu, oare ce-au spus părinții care au copii 
fotbaliști atunci când au văzut asemenea momente de 
un dramatism copleșitor? 

Da. Despre Simon Kjaer puteți să spuneți fără să 
dați greș că este un erou. Și iată, mult hulitul fotbal 
propune și altfel de eroi, din ăia adevărați. Care-și 
salvează camarazii de la moarte, care-și mobilizează 
trupa pentru unul de-al lor și care mai găsește și-un 
cuvânt de alinare pentru cei care au nevoie. 

er
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șa cum peste tot e abundență de drame

CONCERT DE JAZZ – TRIBUTE TO 
CANNONBALL ADDERLEY & JOHN COLTRANE 

PROJECT – 18 IUNIE 2021, ORA 19,00

CONCERT SIMFONIC  – CONCERT 
SIMFONIC DEDICAT ZILEI INTERNAȚIONALE 

A IEI  - ÎNCHIDEREA STAGIUNII 68 
– 24 IUNIE 2021, ORA 19,00

FILARMONICA PLOIEȘTIFILARMONICA PLOIEȘTI
www.fi larmonicaploiesti.ro

TEATRUL TOMA TEATRUL TOMA 
CARAGIU PLOIEȘTICARAGIU PLOIEȘTI

www.teatrulploiesti.ro

PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM

SAMBATA, 19 IUNIE, ORA 18:30;
DUMINICA, 20 IUNIE, ORA 18:30
- SALA TEATRULUI TOMA CARAGIU
THE NIGHT ALIVE

SAMBATA 19 IUNIE ORA 18:30;

SECȚIA PĂPUȘI
VINERI, 18 IUNIE, ORA 18:00
DUMINICA, 20 IUNIE, ORA 10:30 ȘI ORA 12,00 
- SALA TEATRULUI DE ANIMATIE
GULLIVER IN TARA LUI LILLIPUT

SECTIA DRAMĂ
JOI, 17 IUNIE, ORA 18:30
VINERI, 18 IUNIE, ORA 18:30
 - SALA TEATRULUI TOMA CARAGIU
AVARUL
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Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro
AtletismFotbal

Handbal

Handbal

 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

Denis Ștefan, fi ul 
antrenoarei echipei 

ploieștene, fosta internațională 
Ramona Ștefan, și al arbitrului 
internațional de handbal Romeo 
Ștefan, a fost desemnat cel mai 
bun portar al Turneului Final 
din cadrul Campionatului 
Național de Handbal la juniori 
III, desfășurat săptămâna 
trecută, la Bacău, și pe care CSM 
Ploiești l-a încheiat pe locul al 
șaptelea. Denis a fost desemnat 
cel mai bun portar al turneului, 
fi ind singurul component al 
echipei ideale care nu a evoluat 
în semifi nale. Ceilalţi remarcaţi 
ai tehnicienilor au fost Teodor 

Ilucă (extremă stânga – CSU 
Suceava), Alexandru Dumitru 
(extremă dreapta – CSM 
București), Vladimir Ciușu 
(pivot – CSM București), 
Codrin Dascălu (inter stânga – 
CSU Suceava), Raul Popa (inter 
dreapta – Transilvania Brașov) 
și Alexandru Ilisei (centru – LPS 
Târgu Mureș).

Titlul național la juniori III a 
fost cucerit de CSM București, 
care a trecut în fi nală de CSU 
Suceava, scor 41-37. În fi nala 
mică, Transilvania Brașov s-a 
impus în disputa cu LPS Târgu 
Mureș, scor 33-27.

Petrolul Ploiești a terminat scurta vacanță de vară, 
jucătorii revenind de luni la antrenamente, noul 

antrenor principal Nae Constantin și asistenții săi, Valentin 
Bădoi (antrenor secund), Carmel Bărbulescu (preparator 
fi zic) și Cătălin Grigore (antrenor pentru portari), avand 
sub comandă 34 de jucători, pe arena „Ilie Oană”. Pe lângă 
jucătorii mai consacrați, au fost prezenți și foarte mulți tineri 
fotbaliști, încă juniori sau, cazul unora dintre ei, formați în 
Centrul de Copii și Juniori al clubului, dar și nou-veniții 
Eugeniu Cebotaru, Marius Coman sau Sergiu Pârvulescu, 
jucători care au semnat, deja, angajamentele cu „galben-
albaștrii”. 

Ca noutate absolută a putut fi  consemnată prezența 
atacantului Simon Măzărache (28 ani), cel care, în ultimul 
sezon competițional, a evoluat pentru Farul Constanța. 
Fost jucător la Universitatea Craiova, Juventus București, 
Concordia Chiajna sau CS Mioveni, având și 65 de prezențe 
la nivel de prim eșalon, Măzărache va discuta termenii unei 
înțelegeri cu ofi cialii clubului, fi ind de așteptat ca, zilele 
următoare, să semneze un contract.

Înainte ca jucătorii Petrolului să iasă pe gazon, aici și-au 
făcut apariția componenții echipei de juniori „U16”, cea care 
a ajuns, de curând, în turneul fi nal al „Ligii Elitelor”.

Dar iată și lotul prezent la reunire:
Portari: Raul AVRAM (născut în anul 1993); Nicolai 

CEBOTARI (1997), Alexandru RADU (2003, revenire după 
un împrumut la CSO Plopeni), Andrei JERCĂLĂU (2004).

Fundași: Alberto OLARU (1998), Ștefan NIȚĂ (2003, 
revenire împrumut CSO Plopeni), Viorel LICĂ (1995), Sergiu 
PÂRVULESCU (2003, ACS Kids Tâmpa Brașov, ultima dată 
la Gloria Buzău), Adrian NICOLAE (2003), Marian Fernando 
HUJA (1999), Bart Adrianus Johannes MEIJERS (1997), 
Antoniu MANOLACHE (2000), Valentin ȚICU (2000), Aris 
OPREA (2003, revenire împrumut CSO Plopeni), Dacian 
DUNCA (2000, revenire împrumut CSO Plopeni), Andrei 
RUS (2000, revenire împrumut Dunărea Călărași);

Mijlocași: Mihai CONSTANTINESCU (2002), Mario-
George BRATU (2002), Alexandru Saim TUDOR (1998), 
Silviu-Gabriel PANĂ (1991), Eugeniu CEBOTARU (1984, 
ex-Academica Clinceni), Romario MOISE (1995), Serge 
Yvan EKOLLO (1998), Mihai NIȚESCU (2001), Cristian 
LICSANDRU (2003), Alin BOȚOGAN (2004), Rareș 
SIMIONESCU (2002, revenire împrumut CSO Plopeni), 
Robert ENACHE (2002), Iulian ILIE (2001, ultima dată 
Mostiștea Ulmu);

Atacanți: Marius COMAN (1996, ex-ACS Fotbal Comuna 
Recea), Sory Ibrahim DIARRA (2000, revenire împrumut 
Unirea Slobozia), David ILIE (2004), Leonard IOVU (2003), 
Simon MĂZĂRACHE (1993, ultima dată Farul Constanța).

Din lot mai fac parte albanezul Armando Vajushi și Darius 
Buia, care au fost învoiți, urmând să ajungă la Ploiești în 
perioada următoare.

Pe 25 iunie este programat și primul joc test, în compania 
formației de eșalon județean Tricolorul Breaza, pentru ca 
din 28 iunie să se intre în cantonament, care se va efectua la 
Ploiești, stagiul urmând să se întindă până pe 9 iulie. „Am 
luat hotărârea să rămânem aici, și nu din rațiuni de natură 
fi nanciară, ci pentru că avem toate condițiile necesare să ne 
pregătim cum trebuie pe plan local”, a precizat  președintele 
Costel Lazăr. „Chiar eu am insistat pentru această variantă, 
după ce am analizat plusurile și minusurile, și am constatat că 
sunt mai multe plusuri. Avem trei terenuri de antrenament pe 
care ne putem face programul cum vrem noi, fără să depindem 
de alte echipe, așa că nu avea niciun rost să mergem la munte”, 
a adăugat Nicolae Constantin.

Petroliștii vor mai disputa, până la startul ofi cial al sezonului 
viitor, programat pentru data de 31 iulie, alte cel puțin patru 
jocuri amicale, pe lista adversarelor afl ându-se Viitorul 
Constanța, CS Mioveni, Concordia Chiajna și Gloria Buzău.
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ANTRENAMENT AL ANTRENAMENT AL 
PETROLULUI PLOIEȘTI!PETROLULUI PLOIEȘTI! La Campionatul Balcanic de 

Ștafete de atletism, desfășurat la 
Erzurum, în Turcia, cei patru sportivi 
care au făcut parte din delegaţia de 
12 atleţi a României (condusă de 
antrenorul Robert Munteanu) – Petre 
Nicolae Rezmiveș, Cristian Roiban, 
Constantin Andonii și Florin Nica – 
au contribuit la cele trei medalii de 
bronz pe care „tricolorii” le-au cucerit 
în probele de ștafetă 4×100 metri, 
4×400 metri și 4×400 metri mixt.

Astfel, Petre Rezmiveș a fugit al 3-lea 
în ștafeta de 4×100 metri, din care au 
mai făcut parte Gabriel Ţone, Valentin 
Tănase și Daniel Budin (Alexandru 

Roiban a fost rezervă); Constantin 
Andonii a fost al doilea membru al 
ștafetei de 4×400 metri, în care s-au 
mai regăsit Mariusan Dobrică, Ionuţ 
Olteanu și Sorin Ionescu, iar Florin 
Nica și Constantin Andonii au fost 
schimburile 3 și 4 în ștafeta de 4×400 

metri mixt, din care au mai făcut parte 
Elena Lavric și Adina Cîrciogel.

În primele două probe, ordinea 
fi nală a fost Turcia, Ucraina, România, 
pentru ca, la ştafeta de 4×400 metri, 
Ucraina să reuşească să câştige în faţa 
Turciei.

Roiban a fost rezervă); Constantin metri mixt din care au mai făcut parte
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CALIFICARE PENTRU CALIFICARE PENTRU 
JUNIOARELE IV LA TURNEUL FINALJUNIOARELE IV LA TURNEUL FINAL

Echipa de handbal junioare IV a CSM Ploiești s-a 
califi cat pentru Faza Semifi nală a campionatului 

după ce a ocupat locul al 2-lea la Turneul euro-regiune 
RO 3 ce a avut loc, în acest weekend, în sălile de sport din 
Urlaţi și Mizil.

În faza grupelor, fetele pregătite de Geta Opincariu au 
câștigat fără probleme toate cele trei partide disputate în 
Grupa a 2-a, de la Urlaţi: cu AS Top Sport Topoloveni 31-
10 (13-6, 11-3, 7-1), cu Sport Club Curtea de Argeș 24-9 
(8-3, 7-2, 9-4) și cu LPS Viitorul Pitești 26-7 (12-2, 5-3, 
9-2). În fi nala cu câștigătoarea Grupei A, ACS Academia 
Junior Ploiești, ploieștencele au cedat cu 41-28 (18-8, 13-

11, 10-9). Celelalte două echipe califi cate pentru Faza 
Semifi nală sunt CSȘ Ploiești și AS Top Sport Topoloveni. 
Cele patru formaţii care merg din euro-regiunea RO 3 se 
vor confrunta în Faza Semifi nală cu echipele venite din 
Ilfov și București.

Adresăm felicitări tuturor jucătoarelor pe care Geta 
Opincariu a contat în acest turneu: Federica Cernat, Elena 
Coșerea Pîtiu (portari), Andra Matei, Cătălina Pantazi, 
Alexandra Florea, Maria Ioniţă, Alexia Condeescu, Delia 
Roșu, Sara Maria Curcan, Andrada Dorobăţ, Sara Stroe, 
Teodora Simion, Bianca Brînzaru, Daria Gheorghe, Diana 
Pîrvu și Daria Dinu (jucătoare de câmp).
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