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-Dragii noștri, văd că în sală sunt  și elevi 
care au revenit pentru a susține examenul de 
bacalaureat, așa că sperăm ca de data asta să 
fi e cu noroc.

Așadar, să începem cu o întrebare simplă 
pentru fi ecare: elev Pesedeu, te rog să ne spui 
cine produce plus valoare în orice stat de pe 
lumea asta?

-Doamna președinte de comisie, vă 
mulțumesc pentru întrebare și la permiteți-mi să 
vă răspund printr-o poezie, asta ca să vedeți 
cât de pregătit sunt și la literatură:

„Dacă eu n-am bani în buzunare,
În țara asta nimeni nu produce plus 

valoare,
Și atunci…
Ce să mai zic eu despre lumea mare!?”
-Of, Doamne! Stai jos! Ne revedem la 

toamnă.
-Elev, Peneleu, te rog să ne răspunzi și tu 

la o întrebare simplă: ce trebuie să facă statul 
pentru oamenii săraci?

-Pentru oamenii săraci statul trebuie să 
nu facă nimic. Adică trebuie să facă pentru 
noi. Că noi avem cheltuieli mari, nu săracii!

-Ok. Ne mai vedem și la anul. Cine 
urmează? Domnul Usereu. Ia să vedem…
întrebarea este: Cine are venin mai puternic, 
vipera sau șarpele cu clopoței?

-Ha! E întrebare capcană. Dar știu 
răspunsul. Niciunul. Cea mai periculoasă 
este mușcătura de câine turbat crescut de 
mic cu ură, bătaie, frustrare…așa ca la mine 
acasă. E bine? Ziceți…e bine…că vă mușc!?

-Da, da! Mulțumesc! E răspuns ok dar ne 
revedem și la anul. Hai, pentru restul să pun 
o întrebare care să ne ferească de surprize…
Este mai mare 3 (trei) ca 4 (patru)?

-…Depinde (se aude răspunsul în cor).
-De ce?
-De cât de puternic este cinciul.

Cosmin Gușă, ex-PSD, 
ex-PDL, ex-etc., copatron 

al postului Realitatea TV, a 
declarat că va încerca să genereze 
o mișcare care să scoată România 
din Uniunea Europeană: „Eu stau 
să socotesc în aceste zile dacă pot 
să-ncep o mișcare… Romexit...de 
părăsire a Uniunii Europene. Pentru 
că Uniunea asta Europeană îmi 
pare tare mult o Uniune Sovietică 
pe care eu și alții am trăit-o plenar 
înainte de 1989. Nu văd nicio 
diferență a Uniunii Sovietice, care 
distrugea libertatea și independența 
națiunilor din interior, cu ceea ce se 
întâmplă aicea.”

-Dacă te înnumeri, Gușă,
Printre-ai Moscovei supuși,
Nu mai sta la noi căpușă,
Mută-te degrab` la ruși!
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LIBERALII AU ANGAJAT ÎN APARATUL DE LIBERALII AU ANGAJAT ÎN APARATUL DE 
STAT CEL PUȚIN 50.000 DE PERSOANE!

Ministerul Finanțelor 
Publice a publicat lista 

cu numărul salariaților din 
sistemul public, datele fi ind 
corespunzătoare lunii aprilie. 
Este vorba despre 1.252.766 de 

angajați, din care 801.660 în 
administrația publică centrală și 
451.106 în administrația publică 
locală. Dacă e să facem o analiză 
simplă a ultimilor șase ani, cu o 
singură excepție, observăm o 

creștere progresivă a salariaților 
din sectorul public, deși toate 
guvernele instalate au vorbit 
despre nevoia de reducere a 
aparatului birocratic. 

Prețul de producție al energiei termice ar 
putea ajunge 431,47 lei/Gcal (TVA inclus), 

la care se adaugă 40,92 lei/Gcal, cu TVA, diferență 
de recuperat de către operator de anii trecuți. 
Locuitorii de la blocuri din Ploiești nu trebuie însă 

să se îngrijoreze: ei vor plăti în continuare 222,49 
lei/Gcal (cu TVA), diferența de 249,90 lei/Gcal 
(cu TVA) urmând să fi e acoperită din bugetul 
local, adică din banii tuturor ploieștenilor. Așadar 
mai mult de jumătate din costuri pentru locatarii 
de la blocuri ar urma să fi e suportate de noi toți, 
în condițiile în care ceilalți ploieșteni își vor achita 
de unii singuri căldura, chiar și după liberalizarea 
prețului gazelor.

Există intenția, să 
vedem însă dacă se va 

și  materializa, ca o parte din 

„Ploiești Industrial Parc” S.A., 
entitate înfi ințată în 2002 de 
Consiliul Județean Prahova, 

să treacă în administrarea 
Primăriei Ploiești.

Deocamdată se discută, la 
nivelul CJ Prahova, despre 
un acord de principiu pentru 
reaorganizarea prin divizare 
parțială a societății. Și mai 
există, de asemenea, dorința 
Consiliului Local Ploiești de 
a prelua locația din Ploiești a 
acestui parc industrial, adică 
spuma afacerii, din rațiuni ce 
țin de, cităm din expunerea 
de motive a unui proiect de 

hotărâri a CJ Prahova, „o mai 
bună gestionare a bunurilor 
și a cheltuielilor ce implicit 
ar conduce la dezvoltarea 
economică a municipiului 
reședință de județ, respectiv 
a creșterii adresabilității 
investitorilor români și străini.” 
Detalii vă vom furniza când 
se vor clarifi ca lucrurile. 
Deocamdată spunem o singură 
chestiune: să nu stricați ceea ce 
este bun. Ceea ce funcționează 
bine!

ATENȚIE, SĂ NU STRICAȚI CEEA CE FUNCȚIONEAZĂ BINE!
M

xistă intenția să Ploiești Industrial Parc” S A

ATAT

Rata de promovare 
înainte de contestații la 

Evaluarea Națională a fost de 
76,8%, procent ușor mai mare 
decât anul trecut. Dintre cei 
123.122 de candidați prezenți 
la examen la nivel național, 
94.526 au obținut medii mai 
mari sau egale cu 5 (cinci). 

Au încheiat probele cu media 
generală 10 (zece) 120 de 
candidați, cei mai mulți (15) 
provenind din Cluj. În Prahova, 
din cei 5.065 de candidați 
înscriși, s-au prezentat la 
examen 4.851 și au obținut 
note egale sau peste 5 (cinci) 
3.936 de elevi, în procent de 

81,1%, față de 80,01%, anul 
trecut. Șase candidați, față 
de 12, anul trecut, au obținut 
media generală 10: trei de 
la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul” și câte unul de la CN 
„Nichita Stănescu”, CN „Al. 
I. Cuza” și Școala gimnazială 
„Henri Mathias Berthelot”.

SE SCUMPEȘTE GIGACALORIA! 
LOCATARII DE LA BLOCURI NU 

VOR PLĂTI ÎNSĂ MAI MULT DECÂT 
IARNA TRECUTĂ

81,1% RATĂ DE PROMOVARE ÎN PRAHOVA, 81,1% RATĂ DE PROMOVARE ÎN PRAHOVA, 
LA EVALUAREA NAȚIONALĂLA EVALUAREA NAȚIONALĂ
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CADAVRU DESCOPERIT ÎN PÂRÂUL 
VĂRBILĂU

Polițiștii au fost sesizați despre prezența 
unui cadavru aparținând unei persoane de 
sex masculin în albia pârâului Vărbilău, 
pe raza comunei Ștefănești. Potrivit IPJ 
Prahova, după efectuarea necropsiei, s-a 
stabilit că este vorba despre un bărbat în 
vârstă de 71 de ani care ar fi  plecat voluntar 
de la domiciliu la începutul lunii mai. 
„Cercetările sunt continuate de polițiștii 
din cadrul Poliției orașului Slănic, în cadrul 
dosarului penal constituit sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, 
sub coordonarea unui procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii 
de Munte”, a precizat IPJ Prahova.

COPIL ÎNECAT, LA O BALASTIERĂ 
DIN GURA VITIOAREI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru căutarea unui băiat în 
vârstă de 14 ani, care se presupune că s-ar 
fi  înecat într-o balastieră pe raza localității 
Gura Vitioarei. La fața locului s-au deplasat 
două autospeciale de stingere, cu o barcă 
pneumatică, o autospecială de scafandri 

și o ambulanță SMURD. După o serie de 
căutări atente, băiatul a fost găsit și imediat 
au început manevrele de resuscitare. Din 
păcate, copilul a fost declarat decedat. Se 

pare că băiatul era împreună cu alți copii, 
dar nu la scăldat, și se pare ca a alunecat și 
s-a înecat.

ACCIDENT RUTIER PE DN1 – 
INTERSECȚIE BREAZA

Accidentul rutier s-a produs după ce două 
auto au intrat în coliziune. În eveniment au 
fost implicați un conducător auto în vârstă 
de 55 de ani și o conducătoare auto în vârstă 
de 43 de ani. În urma impactului, o femeie în 
vârstă de 48 de ani, pasageră în auto condus 
de bărbatul de 55 de ani, a fost transportată 
la spital. Conducătorii auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 
negativ. IPJ Prahova a anunțat că trafi cul 
rutier a fost dirijat de polițiști.

Cică guvernatorul Mugur 
Isărescu ar fi  cerut 

Parlamentului să modifi ce 
proiectul de lege care interzice 
cumulul pensiei cu salariul în 
sistemul bugetar, astfel încât să 
fi e exceptați de la regulă membrii 
Consiliului de administrație 
al BNR. Deci omul nu vrea să 
renunțe la pensie (161.412 de lei), 

chit că are o leafă de 897.000 de 
lei/an. Odată cu el ar benefi cia de 
această modifi care și alți bugetari 
milionari, cum ar fi  Dan Radu 
Rușanu, Florin Georgescu sau 
Gheorghe Gherghina.

-Deși, Mugure, nu vreau,
Nasoală veste am să-ți dau:
Cu sau fără portofel
Oamenii... crapă la fel!

Chestionat despre încetinirea 
campaniei de vaccinare 

în România, președintele Klaus 
Ionannis a zis: „Noi, practic, am 

oprit pandemia. Acum, însă, prin 
faptul că avem așa puține cazuri 
nu mai avem un interes foarte mare 
pentru vaccinare. Deci avem un 
succes care cumva se vede într-o 
reducere a dorinței de vaccinare.”

-Abia acum am înțeles
De ce mandatul tău e un succes:
S-au plicitisit românii-și nu-i 

șagă,
La Cotroceni același om să vadă!

Apropo de materia „Educația 
pentru viață”, ce cuprinde 

și noțiuni sexuale, care ar urma să 
fi e predată elevilor din următorul 
an școlar: AUR s-a apucat să facă 

o listă a politicienilor care nu au 
copii pentru ca apoi să-i acuze că 
din cauza asta vor să pervertească 
și să satanizeze odraslele 
românilor, fi indcă nu știu cum se 
crește un copil: „Iohannis, Cîțu, 
Barna, Cioloș nu au copii.Totuși, ei 
vor să vă educe sexual copiii. Toți 
vor primi pensii consistente, plătite 
din banii copiilor voștri. Vi se pare 
corect? E cazul ca noi să-i educăm 
pe ei să ne respecte!”

-Vă spun, băieți, și nu vă mâniați:
De berze n-ați fost adunați,
Nu v-a adus pe lume vreun 

broscoi,
Din sex ați apărut și voi! 

Deputatul PSD Daniel Ghiță, 
fost luptator de K1, i-a 

adresat premierului  Florin Cîțu 
13 întrebări, solicitând răspuns 
în scris și...oral! Printre acestea 
se afl ă următoarea chestiune: „în 

timpul regimului comunist v-ați 
dedulcit cu deliciile și privilegiile 
„ciumei roșii”(denumire dată PSD, 
în 2017)? Se aude că Florin i-ar fi  
răspuns astfel:

-De dedulcit m-am dedulcit
Cu marmeladă și cu gumă.
Dar am acum de spovedit:
Pe-atuncea nu era vreo „ciumă”!

De unde, de neunde, din 
neant, din prostie, din 

ipocrizie a ieșit că eurodeputații 
USR-PLUS, nu și cei liberali, 
nu și cei pesediști, au susținut o 
lege prin care bărbații, atenție, 
să rămână... însărcinați. Adică să 
rămână și ăștia gravizi, apropo 

de drepturile comunității LGBT. 
Știrea a fost preluată acasă, 
rostogolită, până a stârnit mânia 
în români, i-auzi cum își vând 
ăștia sufl etul diavolului, ce fac cu 
credința noastră strămoșească, 
vai de capul nostru, a coborât 
dracu` pe pământ! Ba s-a pornit 
o ură împotriva UE, că-i obligă pe 
bărbați să nască, deci imperialiștii 
vor să schimbe anatomia umană!

-Cine naiba a mai văzut,
De când lumea s-a făcut,
Șoareci înhămați la jug,
Iepure trăgând la plug,
Elefant născut din ou,
Purecele cât un bou,
Bărbații să nască
Și femei să nu vorbească?
Morală: Avem și noi osânză 

multă,
Că-s cifrele de pus din burtă...

Cică la Cluj se va realiza cel 
mai mare proiect imobiliar 

din România. Acesta va include 
10.000 de apartamente, clădiri de 

birou, un mall uriaș, școli, parcuri 
și săli de conferințe. Printre 
investitorii Transilvania Smart 
City s-ar număra Elena Udrea și 
partenerul ei, Andrei Alexandrov, 
scrie Evenimentul Zilei. Imediat, 
megaziaristul Ion Cristoiu s-a 
întrebat: „de unde are Nuți Udrea 
atâtia bani ca să construiască 
10.000 de apartamente?”

-Când în cătușe a pus-o DNA,
Pe blondă cine-o apăra?
Mă scutește, deci, Ioane,
De această întrebare!

Să vezi și să nu crezi! Florin 
Cîțu, alături de alți liberali, 

a depus la Senat un proiect de 
lege care prevede instituirea Zilei 
Naționale a Alegătorului în 26 mai. 
La această dată, „autoritățile pot 
organiza, la nivel național și local, 
manifestări, campanii de informare, 
evenimente și activități cultural-
educative și științifi ce consacrate 
conștientizării semnifi cației 
dreptului de vot și a importanței 
alegătorilor și a referedumurilor 
pentru democrație și statul de 
drept.”

-Te gândești la sărbătoare
Chiar în ziua de votare?
Dacă vrei corect să fi i
Pune-o în april, pe-ntâi!

Ovidiu Hurduzeu, liderul 
AUR din județul Ilfov, a 

spus că tinerii români care studiază 
în străinătate cu ajutorul burselor 
Erasmus ar trebui ca, la revenirea 

în țară, să fi e reeducați: „Nu mai 
putem tolera ca tinerii noștri plecați 
la studii să fi e schilodiți sufl eteste de 
instituțiile mondialiste. Trebuie să-i 
vindecăm!”

-Măi, băiete, ai dreptate,
E nasol cu multă carte.
Deci fuguța, să-i vrăjim,
Pe deștepți să îi prostim!

Fostul ministru PSD de 
Externe, Adrian Severin, 

condamnat la patru ani de 
închisoare cu executare pentru 
luare de mită și trafi c de infl uență, 
a cerut ca diplomatul american 
David Muniz să fi e declarat 
„persona non grata” în România, 
după ce acesta a afi rmat că SUA 
susțin desfi ințarea Secției Speciale 
de Investigare a Magistraților: 
„Încălcând codul diplomatic, David 
Muniz afectează și interesele SUA în 
România. MAE trebuie să îl declare 
persona non grata. Poporul român 
l-a declarat deja.”

-Tu ești un pușcăriaș
Dat afară (din politică) pe făraș,
Îmi permit astăzi să-ți spun:
Tu nu ești popor român!

 Săptămâna pe scurt 
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Săptămâna trecută, la sediul Consiliului Județean 
Prahova a avut loc Workshop-ul Regional 

„Sprijin în pregătirea Planurilor Teritoriale pentru 
o Tranziție Justă În România, proiect derulat  
în cadrul Programului Operațional Tranziție 
Justă (POTJ) și destinat agenților economici 
ce vor fi  obligați să adopte în viitorul apropiat 
un plan investițional care să aibă ca obiective 
principale decontaminarea și regenerarea siturilor 
industriale, susținerea modernizării tehnologice 
în vederea reducerii emisiilor și poluării, precum 
și dezvoltarea programelor de învățământ dual. 
Scopul întâlnirii a fost acela de a fi  prezentate și 
clarifi cate toate ideile de proiecte și obiectivele 

pe care le au pe termen mediu și lung în privința 
acestei tranziții și pentru care să obțină fi nanțare 
nerambursabilă prin Fondul pentru o tranziție 
justă. La workshop au participat reprezentanți 
ai următoarelor instituții: Consiliul Județean 
Prahova, Camera de Comerț și Industrie Prahova, 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 
Institutul Național de Cercetări Economice, 
Patronatul IMM Prahova, OMV Petrom, 
Rompetrol, Conpet S.A., KMG Rompetrol, 
Rompetrol Rafi nare S.A., Rafi năria Vega, Inspet 
SA, APDT Prahova, Maspeso Romania, Coca Cola 
HBC Romania, Bergebier SA., Tymbark Vălenii de 
Munte.

ACCIDENT PE DN 1, INTERSECȚIE 
CU DJ 101 R,  LA INTRARE SPRE 

CORNU
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, 

în zona Rompetrol, după ce două auto 
au intrat în coliziune, unul dintre auto 
răsturnându-se. Trafi cul potrivit IPJ 
Prahova, a fost restricționat. Astfel, potrivit 
IPJ Prahova, în evenimentul rutier, care s-a 
produs la km 93+700 m, a fost implicată o 
conducătoare auto în vârstă de 50 de ani și 
un conducător auto în vârstă de 65 de ani. 
În urma impactului a rezultat vătămarea 
corporală a șase persoane. Trafi cul rutier a 

fost restricționat pe banda nr. 1 a sensului 
de mers București- Brașov, fi ind dirijat 
alternativ. „Conducătorii auto nu au putut fi  
testați cu  aparatul etilotest la fața locului. 
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea 
modului de producere a accidentului”, a 
precizat IPJ Prahova.

BĂRBAT REȚINUT PENTRU 
CONDUCERE FĂRĂ PERMIS ȘI 

REFUZ DE RECOLTARE DE PROBE
Polițiștii Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală 

Bălțești, în timp ce acţionau pe DJ 231 
M Gornet către DN1A Măgurele, au 
efectuat semnalul regulamentar de oprire 
a unui autovehicul, care însă nu s-a 
conformat. „În continuare, s-a procedat 

la urmărirea acestuia, aproximativ 800 
metri, conducătorul auto oprind în afara 
părții carosabile, ulterior fugind spre câmp. 
Bărbatul a fost prins de polițiști, iar din 
verifi cări, s-a stabilit că nu posedă permis 
de conducere, pentru nicio categorie de 
vehicule. De asemenea, acesta a refuzat 
testarea cu aparatul etilotest, fi ind condus la 
o unitate medicală, unde a refuzat recoltarea 
de probe de sânge, în vederea stabilirii 
alcoolemiei”, a precizat IPJ Prahova. În urma 
probatoriului administrat, a fost dispusă 
măsura reținerii pentru 24 de ore. „În cauză, 
se efectuează cercetări pentru conducerea 
unui vehicul fără permis de conducere și 
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de 
probe biologice”, a anunțat IPJ Prahova.

 Săptămâna pe scurt 
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Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
Mandatul său ar putea fi  din nou invalidat

Foto: ISU Prahova

CUM A FOST POSIBIL SĂ 
SE AJUNGĂ ÎN ACEASTĂ 

SITUAȚIE? 
Ei bine, avem un vid legislativ 

și o sentință incompletă. 
Vidul legislativ este cel din 
Codul Penal, care permite 
unui candidat condamnat să intre 
în cursa electorală, deși nu are voie 
să ocupe funcția publică de primar. 
Pe de altă parte, sentința fi nală prin 
care Davidescu a fost condamnat 
pentru pornografi e infantilă este 

incompletă sau blândă în sensul că 
vorbește doar despre termenul de 
supraveghere, nu și de suspendarea 
unor drepturi, cum ar fi  acela 
de a alege și de a fi  ales ori de a 
ocupa o funcție publică. Dar la „a 
ocupa o funcție publică” intervin, 
cum spuneam, Codul Penal și 
Codul Administrativ. În sentința 
inițială din 2019 a Tribunalului 
Prahova se arăta: „condamnă 
pe inculpatul Davidescu Daniel 
Bogdan la 2 ani și 2 luni închisoare 

pentru săvârșirea infracțiunii de 
pornografi e infantilă, prev. de 
art. 374 alin. 1 și 2 C.pen., cu 
aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În 
baza art. 91 alin. 1 C.P., dispune 
suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere (...).” Sentința 
defi nitivă a Curții de Apel din 4 
noiembrie 2019 are următorul 
conținut: „Admite apelul declarat 
de inculpatul Davidescu Daniel 
Bogdan împotriva sentinței penale 
(...) pronunțată la 27 martie 2019 
de Tribunalul Prahova, pe care 
o desfi ințează în parte, în latură 
penală și rejudecând, reduce 
cuantumul pedepsei principale 
aplicate inculpatului de la 2 ani 
și 2 luni închisoare, la 1 an și 6 
luni închisoare (...) Termenul de 
supraveghere este de patru ani, 
iar pe parcursul termenului de 
supraveghere, inculpatul va face 
muncă în folosul comunității în 
cadrul Primăriei Șotriile, și/sau 
Grădinița/ Școala din Șotriile, pe 
o perioadă de 70 de zile.” Lăsăm 
la o parte cinismul instanței de 
a pune o persoană condamnată 
pentru pornografi e infantilă să 
facă muncă în folosul comunității 
la grădiniță sau la școală; aceasta 
este o aberație ce nu mai ține nici 
de lege, nici de nimic, ci de bunul 
simț! Hotărârea, în schimb, îi dă 
voie acestuia să candideze pentru 
orice post public ar dori. Totul 

depinde de un judecător, dacă 
îi validează sau nu mandatul, în 
cazul de față.

PRIMUL MANDAT 
INVALIDAT

Anul trecut, la alegerile din 
27 septembrie, Davidescu a 
candidat și a fost ales chiar cu un 
scor mai mare. Dar instanța din 
Câmpina i-a invalidat mandatul, 
decizie menținută și de Tribunalul 
Prahova, scoțând în evidență 
lacunele deciziei prin care fostul 
primar a fost condamnat, adică 
exact faptul că în sentință nu i 
s-au suspendat anumite drepturi. 
Chestiune care se bate cap în cap 
cu CP, care interzice ocuparea 
unei funcții publice, în cazul 
condamnării. Motivația instanței 
câmpinene este cât se poate de 
elocventă: „Este adevărat că, 
potrivit art. 6, alin. 1 și 2, din 
Legea nr. 115/2015, nu pot fi  alese 
persoanele cărora li s-a interzis, 
prin hotărâre judecătorească 
defi nitivă, exercitarea dreptului 
de a fi  ales în autoritățile publice 
sau în funcțiile publice (n.n.-
exact cazul nostru, cu scăparea 
din decizia de condamnare). 
Însă nu pot ignora prevederile 
legale privind încetarea de drept a 
mandatului în cazul condamnării 
defi nitive, astfel că instanța nu 
poate dispune validarea unui 

mandat nelegal. Este cert faptul că, 
dată fi ind sentința de condamnare, 
mandatul candidatului imediat 
după validare încetează de drept, 
astfel că validarea acestuia ar fi  
lipsită de orice efi ciență juridică.”

POATE FI ÎMPIEDICAT UN 
CANDIDAT CONDAMNAT 

DEFINITIV SĂ CANDIDEZE?
Davidescu nu poate fi  acuzat 

că nu cunoaște legea. Ba o știe 
foarte clar, dar atitudinea sa ține 
de un soi de răzvrătire ori sfi dare, 
din acest motiv a candidat și anul 
trecut, dar și în acest an. Ce vrea 
acesta să demonstreze e clar. 
Întrebarea este alta: ar fi  putut să 
fi e împiedicat să candideze, ca 
să nu mai pună comuna într-o 
situație delicată? Autoritatea 
Electorală Permanentă, citată de 
„ziare.com”, a lăsat să se înțeleagă 
că da: „ar fi  existat o posibilitate ca 
Bodgan Davidescu să fi e blocat să 
intre în cursa electorală dacă unul 
dintre candidați sau chiar cetățenii 
din comună ar fi  cerut în instanță 
respingerea candidaturii.” Ceea 
ce evident că nu s-a întâmplat! 
Cum va proceda de data aceasta 
instanța? În mod simetric și legal 
nu poate lua altă decizie decât 
cea de anul trecut, de invalidare 
a mandatului, chestiune care ar 
însemna alte șase luni fără primar, 
alte alegeri locale.

M

SITUAȚIE JENANTĂ LA ȘOTRILE:SITUAȚIE JENANTĂ LA ȘOTRILE:  PRIMARUL CONDAMNAT PRIMARUL CONDAMNAT 
CU SUSPENDARE A FOST REALES PRIMARCU SUSPENDARE A FOST REALES PRIMAR

La alegerile parțiale pentru funcția de primar din comuna Șotrile, 
cetățenii l-au votat oarecum consistent pe fostul edil Bogdan 

Davidescu. Acesta a primit 844 de sufragii (46,37%), urmat fi ind de 
Gabriel Broșteanu -702 voturi (38,57%), Iulian Gheorghe Preda-184 
(10,1%) și Cătălin Ionuț Mosor-36 (1,9%). 2,9% dintre voturi (54) au 
fost declarate nule. Nimic curios până aici. S-ar putea însă ca mandatul 
câștigătorului să fi e invalidat de instanță, așa cum s-a întâmplat și anul 
trecut, din cauza unei condamnări cu suspendare de 1 an și 6 luni pentru 
pornografi e infantilă. În aceste condiții am putea afi rma că este extrem de 
ciudată alegerea locuitorilor comunei, pentru care se pare că nu contează 
deloc moralitatea unei persoane sau legea în sine.

STRATEGIA 2021-2027, STRATEGIA 2021-2027, 
REVIZUITĂ PENTRU REVIZUITĂ PENTRU 

A DOUA OARĂA DOUA OARĂ

Consiliul Județean Prahova 
propune o nouă revizuire a 

„Strategiei de dezvoltare durabilă a 
județului Prahova pentru perioada 
2021-2027” pentru includerea la 
fi nanțare a noi obiective. Este vorba 
despre următoarele șase proiecte: 
înfi ințare Complex integrat de servicii 
de asistență medicală de urgență; 
restaurarea, revitalizarea și punerea 
în valoare a obiectivului Palatul 
Cantacuzino „Micul Trianon”, din  
Florești; restaurarea, revitalizarea și 
punerea în valoare a bisericilor  „Sf. 
Nicolae” și „Sf. Ilie, din Ariceștii 
Rahtivani; restaurarea, revitalizarea 
și punerea în valoare a obiectivului 
biserica „Sfi nții Voievozi”, satul 

Târgșoru Nou, comuna Ariceștii 
Rahtivani; restaurarea, revitalizarea 
și punerea în valoare a obiectivului 
biserica „Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”, din Gura Vadului. 

Reamintim că, în luna mai, CJ a 
mai revizuit odată strategia, pentru  
extinderea domeniilor cu 3 obiective: 
protejarea, conservarea, restaurarea 
si punerea in valoare a patrimoniului 
istoric, arhitectural, artistic si 
peisagistic de pe Domeniul Regal 
Peleș; reabilitarea și modernizarea 
drumului DJ230-DC30 Cerașu-Slon 
-Tabla Buții; restaurare, revitalizare și 
punere în valoare a Conacului Nicolau, 
din Comuna Brazi.

WORKSHOP-UL REGIONAL, LA PLOIEȘTIWORKSHOP-UL REGIONAL, LA PLOIEȘTI
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CERCETAȚI PENTRU ÎNȘELĂCIUNE 
ȘI ABUZ ÎN SERVICIU

Polițiștii Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova - Serviciul de Investigare 
a Criminalități Economice efectuează, 
astăzi, 5 percheziții, în județul Prahova, la 
domiciliile unor persoane fi zice și sediile 
unor societăți comerciale, bănuite de 
înșelăciune și abuz în serviciu. 2 mandate 
de aducere vor fi  puse în executare. „Din 
cercetări a reieșit faptul că, în perioada iulie 
2020 - mai 2021, persoanele bănuite, un 

bărbat și o femeie, 
ar fi  indus în 
eroare 14 persoane 
fi zice și juridice, 

pretinzându-le acestora diverse sume de 

bani, cu titlu de avans, pentru înscrierea în 
proceduri de licitație închisă, organizate de 
un pretins executor judecătoresc, în vederea 
achiziționării unor imobile, la prețuri net 
inferioare celor practicate pe piață pentru 
bunuri similare”, a anunțat IPJ Prahova. 
Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate 
este de aproximativ 90.000 de euro.

TÂNĂR CERCETAT PENTRU 
PORNOGRAFIE INFANTILĂ ȘI ACT 

SEXUAL CU UN MINOR
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a 

Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună 
cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au 
efectuat o percheziție domiciliară, în județul 
Prahova, la o persoană, de 19 ani, bănuită 

de pornografi e infantilă prin sisteme 
informatice și act sexual cu un minor. „Din 
cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 
– decembrie 2020, bărbatul ar fi  întreținut 
raporturi sexuale cu o minoră, care ar fi  fost 
înregistrate cu un telefon mobil, pe care 
acesta le-ar fi  distribuit în mediul online, 
prin intermediul unor aplicații informatice”, 
a anunțat IPJ Prahova. În urma percheziției, 
au fost descoperite și ridicate sistemele 
informatice, care ar fi  fost utilizate la 
comiterea faptelor. „Bărbatul a fost condus 
la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, pentru 
audieri”, a anunțat IPJ Prahova. Acțiunea a 
benefi ciat de suportul Grupării de Jandarmi 
Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PRIMELE PRIMELE 
TROLEIBUZE TROLEIBUZE 

NOI AU NOI AU 
INTRAT ÎN INTRAT ÎN 

CIRCULAȚIECIRCULAȚIE

Primele cinci troleibuze, din lotul de 20 
cumpărate de Primăria Ploiești, prin 

intermediul proiectului „Achiziție mijloace 
de transport public- troleibuze 12 m, Ploiești, 
Tg. Jiu”, fi nanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, au intrat în circulație 
de luni, pe traseele 202 și 44. Alte 7 mijloace 
de transport vor fi  operabile în perioada 
următoare și, potrivit unui comunicat de 
presă al municipalității, până la sfârșitul 
lunii iulie, toate cele 20 de troleibuze vor fi  
funcționale. Cu alte cuvinte, autoritățile ne 
asigură că, din luna august, în Ploiești vor 
circula 11 troleibuze noi pe ruta 44 și 9 pe 
ruta 202. Reamintim că valoarea contractului 
se ridică la 39.900.000,00 lei, fără TVA.

După se Consiliul Județean Prahova 
a aprobat asociarea cu Buzău și 

Vrancea pentru realizarea unor proiecte 
comune, legislativul a fot chemat să voteze 
de data aceasta înfi ințarea „Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Investiții 
Teritoriale Integrate (AD-ITI) Ținutul 
Buzăului, Prahovei și Vrancei.” Noua 
structură va avea în componență cele 
trei consilii județene, 7 orașe și 80 de 
comune. Din Prahova, s-au alăturat ITI 
Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei 
Consiliul Județean, promotorul asocierii, 
orașele Urlați și Boldești-Scăieni, precum 
și comunele din zona deluroasă de 
est a Prahovei, respectiv, Bucov, Valea 
Călugărească, Ceptura, Gura Vadului, 
Lapoș, Sângeru, Starchiojd, Bătrâni, Posești, 
Cărbunești, Ariceștii Zeletin, Șoimari, 
Chiojdeanca, Tătaru, Jugureni, Călugăreni, 
Vadu Săpat, Predeal-Sărari, Drajna, Surani, 
Salcia, Fântânele și Plopu. Ceilalți parteneri 
vin în asociere cu următoarele unități 
administrative:

-Buzău: CJ Buzău, orașele Nehoiu și 
Pătârlagele, repectiv, comunele Năeni, 
Tisău, Breaza, Pietroasele, Merei, Săhăteni, 
Vernești, Berca, Pârscov, Cozieni, Pănătău, 
Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Scorțoasa, 
Beceni, Brăești, Chiliile, Vintilă Vodă, 

Mânzălești, Lopătari, Bisoca, Valea Salciei, 
Sărulești, Buda, Podgoria, Gura Teghii, 
Siriu, Chiojdu, Cătina, Calvini și Cislău.

-Vrancea: CJ Vrancea, orașele Mărășești, 
Panciu, Odobești, comunele Țifești, 
Bolotești, Jariștea, Vârteșcoiu, Cârligele, 
Cotești, Urechești, Popești, Dumbrăveni, 
Bordești, Tâmboești, Slobozia Bradului, 
Dumitrești, Chiojdeni, Jitia, Vintileasca, 
Nereju, Nistorești, Păulești, Tulnici, Soveja, 
Câmpuri, Vizantea-Livezile și Răcoasa. 

Sediul AD-ITI va fi  în Ploiești, la Palatul 
Administrativ. Patrimoniul inițial al 
asociației este de 229.900,00 lei, constituit 

din aportul în numerar al asociaților: cele 
trei consilii județene- câte 25.000 lei fi ecare, 
orașele-10.000 lei fi ecare, iar comunele 
contribuie la capitalul social cu sume 
cuprinse între 1.000 și 3.000 lei. Organele de 
conducere vor fi  adunarea generală, formată 
din totalitatea reprezentanților asociaților 
(câte 1 membru din fi ecare localitate), 
care alege președintele,  consiliul director-
alcătuit din președintele asociației și încă 4 
persoane alese din rândul membrilor AGA, 
pe o perioadă de 4 ani. De asemenea, AD-
ITI va dispune de un compartiment tehnic 
executiv și de o comisie de cenzori.

Mânzălești Lopătari Bisoca Valea Salciei din aportul în numerar al asociaților: cele

În februarie 2019, în vederea 
introducerii rețelei de gaze în 

mai multe așezări rurale, Consiliul 
Județean Prahova a aprobat 
constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Gaz 2018” Prahova, 
din care făceau parte comunele Baba 
Ana, Boldești-Gradiștea, Colceag, 
Fulga, Fântânele, Gura Vadului, 
Sălciile, Tomșani și Vadu Săpat, plus 
CJ Prahova. Ei bine, nu știm ce a făcut 
această entitate în 2019, dar sigur 
în 2020 nu a mișcat un... băț! Chiar 
președintele ADI Gaz 2018 a confi rmat 

că în 2020 nu a existat activitate, iar 
UAT-urile membre au încheiat alte 
forme de parteneriat cu CJ Prahova ori 
alte comune din Prahova. Ca urmare a  
propus încetarea activității, dizolvarea 
și lichidarea asociației. CJ Prahova 
și-a mandat membrul în AGA să 
voteze lichidarea acestei asociații dat 
fi ind faptul că scopul - înfi ințarea, 
organizarea, reglementarea, fi nanțarea, 
exploatarea, monitorizarea și 
gestionarea în comun a serviciului 
public de alimentare cu gaze naturale 
- nu a fost îndeplinit.

SE ÎNFIINȚEAZĂ  AD- ITI ȚINUTUL SE ÎNFIINȚEAZĂ  AD- ITI ȚINUTUL 
BUZĂULUI, PRAHOVEI ȘI VRANCEIBUZĂULUI, PRAHOVEI ȘI VRANCEI

AU FOST APROBATE BUGETELE CELOR 3 PARCURI 
INDUSTRIALE DIN SUBORDINEA CJ PRAHOVAINDUSTRIALE DIN SUBORDINEA CJ PRAHOVA

ADI „GAZ 2018” PRAHOVA, DIZOLVATĂ ADI „GAZ 2018” PRAHOVA, DIZOLVATĂ 
LA DOI ANI DE LA CONSTITUIRE

Cele trei parcuri industriale 
din subordinea 

Consiliului Județean Prahova 
și-au constituit bugetele abia 
la jumătatea anului. Cele mai 
mari sume, se înțelege, sunt la 

a doua cea mai mare platformă 
industrială din țară, constituită 
de consiliile județene. Așadar, 
Ploiești Industrial Parc se 
bazează pe venituri  de 50.048,17 
mii lei și cheltuieli de 49.807,15 

mii lei. Câștigul mediu lunar/ 
salariat (lei/persoană) este de 
5.773,35 lei. Plopeni Industrial 
Parc va avea un buget de 
venituri de 6.847,669 mii lei și 
de cheltuieli totale de 6.542,669 

mii lei, cu un profit brut estimat 
de 305.000 lei. Câștigul mediu 
lunar pe salariat (lei/persoană) 
va fi, în 2021, de 4.949 lei. La 
Brazi Industrial Parc, veniturile 
totale sunt de 3.620, 000 mii lei 

și cheltuielile de 3.584,700 mii 
lei, având un profit brut estimat 
de 35.300 lei. Câștigul mediu 
lunar  este cel mai mic dintre 
cele trei parcuri, de 3.993 lei/
salariat.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA, 
BRĂILA ȘI GALAȚI, LA PERSOANE 

BĂNUITE DE VÂNZARE DE PRODUSE 
PSIHOACTIVE

Polițiștii Brigăzii de Combatere a 
Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul 
Antidrog, sub coordonarea procurorilor 
D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Ploiești, 
au efectuat 9 percheziții, în Prahova, Brăila 
și Galați, la persoane bănuite de vânzare 
de noi produse psihoactive. 20 de mandate 
de aducere au fost puse în executare. „Din 
cercetări a reieșit faptul că, începând cu luna 

decembrie 2020, un 
grup format din 10 
persoane ar fi  vândut 

cantități de produse 
psihoactive, către consumatori din Prahova, 
Brăila și Galați”, a anunțat IPJ Prahova. În 
urma perchezițiilor domiciliare efectuate, 
au fost ridicate circa 25 de grame de materie 
vegetală susceptibilă psihoactivă, 55 pliculețe 

autosigilante susceptibile psihoactive, 
5 telefoane mobile, precum și 4.000 de 
lei. „Persoanele au fost conduse la sediul 
D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Ploiești, 
pentru audieri, urmând ca procurorul de caz 
să dispună măsurile legale”, a mai anunțat 
IPJ Prahova. Polițiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalităţii Organizate Ploieşti au fost 
sprijiniți în activități, de polițiștii Brigăzii 
de Combatere a Criminalităţii Organizate 
Galați și de cei ai Serviciului de Combatere 
a Criminalităţii Organizate Brăila. Suportul 
de specialitate a fost asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din cadrul Poliției 
Române. Acțiunea a benefi ciat de sprijinul 
Grupării de Jandarmi Mobile „Matei 
Basarab” Ploiești, Inspectoratului Județean 
de Jandarmi Galați și Inspectoratului 

Județean de Jandarmi Brăila. „În urma 
probatoriului administrat, față de 7 persoane 
a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de 
ore”, a mai precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT GRAV LA MĂNEȘTI. 
UN BĂRBAT A FOST PRELUAT DE 

ELICOPTER
Accidentul rutier s-a produs la Mănești, 

după ce un auto a intrat în coliziune cu un 
stâlp. La fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale ISU Prahova. În urma 
impactului, un bărbat în vârstă de 78 de 
ani a rămas blocat în auto. Conducătorul 
autoturismului, un bărbat în vârstă de 78 de 
ani, a fost preluat de un elicopter SMURD. 
IPJ Prahova a anunțat că trafi cul rutier în 
zonă nu a fost afectat. 

 Săptămâna pe scurt 
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PROPUNERE 
PENTRU PENTRU 
SEDIUL SEDIUL 

MUZEULUI MUZEULUI 
„ION LUCA 

CARAGIALE”?

Muzeul Umorului I. L. Caragiale le-a 
cerut autorităților județene și locale 

un nou sediu care să cuprindă un complex 
muzeal al dramaturgului, alcătuit din 
Muzeul „Ion Luca Caragiale”, ce funcționează 
într-o clădire retrocedată, Muzeul „Casa 
Umorului”, Biblioteca „Ion Luca Caragiale” 
(care să conțină toate edițiile importante 
ale autorului, publicate de-a lungul anilor 
în țară și străinătate), galerie de artă, sală de 
spectacole, depozit și ateliere de păstrare și 
conservare, 

Clubul Umoriștilor, eventual și berăria 
literară „La Nenea Iancu”, într-o clădire 
separată. De fapt, caricaturistul Nicolae 
Ioniță, cel afl at în spatele acestei idei, vine și 
cu soluția: Clubul Sportiv Școlar din Ploiești. 
Propunerea sună cam așa: „reabilitarea 
la o formă apropiată de cea din perioada 
interbelică a clădirii Clubului Sportiv Școlar 
din Ploiești, fostul „Gimnasiul de băeți din 
Ploiesci”, singura din urbea lui Caragiale care 
mai păstrează memoria marelui scriitor, și 
schimbarea destinației acesteia în complex 
muzeal”. Reamintim că, în 2014, Tribunalul 
Prahova a dispus restituirea către proprietari 
a actualului imobil în care se afl ă Muzeul 
Caragiale; înțelegerea dintre noii proprietari 
și autorități (chirie) expiră în 2024, dată de la 
care instituția va rămâne fără sediu.

Judecătoria Ploiești a anunțat 
că au apărut modifi cări în ceea 

ce privește arondarea localităților 
la instanțele din județ. De 
exemplu, unitățile administrativ-
teritoriale Urlați, Albești Paleologu, 
Apostolache, Chiojdeanca, Gornet 
Cricov, Iordăcheanu, Lapoș, Salcia și 
Tătaru au trecut din circumscripția 
Judecătoriei Ploiești în cea a 
Judecătoriei Mizil. Potrivit Hotărârii 
Plenului C.S.M. nr. 102/10.06.2021 
publicată în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I, nr. 625, 
din 25.06.2021, în Prahova avem 
următoarea repartiție teritorială: 

Judecătoria Câmpina: Câmpina, 
Băicoi, Breaza, Adunați, Bănești, 
Brebu, Cocorăștii Mislii, Cornu,
Filipeștii de Pădure, Filipeștii de 
Târg, Florești, Măgureni, Poiana 
Câmpina, Provița de Jos, Provița de 
Sus, Scorțeni, Șotrile,Telega, Valea 
Doft anei.

Judecătoria Mizil: Mizil, Urlați, 
Albești-Paleologu, Apostolache, 
Baba Ana, Boldești - Grădiștea, 
Călugăreni, Ceptura, Ciorani, 

Chiojdeanca, Colceag, Fântânele, 
Fulga, Gornet - Cricov, Gura Vadului,
Iordăcheanu, Jugureni, Lapoș, Salcia, 
Sălciile, Tătaru, Tomșani și Vadu Săpat.

Judecătoria Ploiești: Ploiești, 
Boldești-Scăeni, Plopeni, Ariceștii 
Rahtivani, Balta Doamnei, Bărcănești,
Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, 
Cocorăștii Colț, Drăgănești, 
Dumbrava, Dumbrăvești, Gherghița, 
Gorgota, Lipănești, Mănești, Olari, 
Păulești, Plopu, Podenii Noi, 
Poienarii Burchii, Puchenii Mari,
Râfov, Sângeru, Șirna, Târgșoru 
Vechi, Tinosu, Valea Călugărească și 
Vâlcănești.

Judecătoria Sinaia: Azuga, 
Bușteni, Comarnic, Sinaia, 
Secăria,Talea.

Judecătoria Vălenii de Munte: 
Slănic, Vălenii de Munte, Aluniș, 
Ariceștii Zeletin, Bălțești, Bătrâni, 
Bertea, Cărbunești, Cerașu, 
Cosminele, Drajna, Gornet, Gura 
Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, 
Măneciu, Păcureți, Posești, Predeal 
- Sărari, Starchiojd, Surani, Șoimari, 
Ștefești, Teișani și Vărbilău.

Primăria Ploiești a anunțat 
că a fi nalizat intervenții la 

mai multe școli din oraș. Astfel, 
au fost terminate lucrările 
de amenajare a cabinetelor 
medicale la nivelul a 12 unități 
de învățământ, după cum 
urmează: Colegiul Național 
„I. L. Caragiale” (str. Romană 
nr.57), școlile gimnaziale „Sf. 
Vasile” (str. 8 Martie nr.2), „Sf. 
Vineri” (str. Stadionului nr.9), 
„Nicolae Iorga”, „Rareș Vodă” 
(str. Rareș Vodă nr.2), „Florin 

Comișel” (str. Jupiter nr.6), 
nr.19 (B-dul Petrolului nr.7), 
nr.22 (cartier Mitica Apostol), 
Liceul de Transporturi (str. 
Elena Doamna) și grădinițele 
nr. 24, nr.26 și „Crai Nou.” 
De asemenea, sunt în curs 
de execuție lucrări similare 
la Grădinița cu program 
normal „Sf. Stelian” și la 
Școala Gimnazială nr. 13. În 
ceea ce privește reabilitarea 
și modernizarea spațiilor 
destinate recreerii copiilor, 

au fost fi nalizate lucrările de 
reabilitare a locurilor de joacă 
de la grădinițele „Crai Nou”, 
nr.28, nr.33, nr.40, nr.30, nr.4,  

Grădinița cu program prelungit 
„Sf. Arhangheli Mihail si 
Gavril” și Grădinița cu program 
prelungit „Scufi ța Roșie”.

Eau fost finalizate lucrările de Grădinița cu program prelungit

CABINETE MEDICALE LA 12 ȘCOLI DIN ORAȘCABINETE MEDICALE LA 12 ȘCOLI DIN ORAȘ

DOI NOI DOI NOI 
CONSILIERI CONSILIERI 

LOCALI DE LA LOCALI DE LA 
PRAHOVA ÎN PRAHOVA ÎN 

ACȚIUNEACȚIUNE

Partidul Prahova în Acțiune și-a desemnat doi 
noi membri în Consiliul Local Ploiești, după ce 

mandatele câștigate de Răzvan Toma Stănciulescu și 
Cristina Toma Cochinescu au încetat, la începutul lunii 
mai. Pe locurile rămase libere au fost desemnați Ștefan 
Alexandru și Cristian Ionuț Ionescu. De profesie medic 
veterinar, Ștefan Alexandru, 32 de ani, este născut în 
Ploiești, fi ind absolvent al Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Cristian Ionescu 
(28 de ani) a studiat la UPG Ploiești, Administrarea 
afacerilor, precum și în Turcia, prin programe de studii 
Erasmus+, unde a lucrat în instituții publice. În prezent 
are propria afacere de educație fi nanciară și fonduri 
europene.

ROBERTA ANASTASE A CÂȘTIGAT 
ALEGERILE LA PNL PLOIEȘTIALEGERILE LA PNL PLOIEȘTI

Cu 191 de voturi „pentru”, senatorul 
Roberta Anastase a câștigat, 

săptămâna trecută, funcția de președinte 
al organizației PNL Ploiești. Principalul 
contracandidat, primarul Andrei Volosevici, 
a obținut numai 15 voturi, dar va avea 

calitatea de vicepreședinte. Tot vicepreședinți 
sunt și cei 12 consilieri municipali ai 
liberalilor: Iulian Bolocan, Frusina Nicolae 
Vlad, Măchițescu Alexandru Dragoș, 
Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Popescu 
Georgeta Simona, Popovici Horia Nicolae, 

Sabău Valentin Răzvan, Simionescu Radu 
Alexandru, Sârbu Simion Gheorghe, Ștefan 
Nicoleta și Tudor Aurelian Dumitru. Prim-
vicepreședinți ai PNL Ploiești au fost aleși 
ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și 
viceprimarul Ploieștiului, Dan Nicodim.
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NOUĂ REARONDARE NOUĂ REARONDARE 
A LOCALITĂȚILOR PE A LOCALITĂȚILOR PE 

LÂNGĂ JUDECĂTORIILE LÂNGĂ JUDECĂTORIILE 
DIN JUDEȚDIN JUDEȚ
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Prima reușită de substanță a 
Consiliului Județean Prahova, condus 

de președintele liberal Iulian Dumitrecu și 
echipa PNL-USR-PLUS, în ciuda atacurilor 
permanente la care au fost supuși: la șase 
luni de la semnarea parteneriatelor pentru 
gaze, studiile de fezabilitate și indicatorii 
tehnico-economici pentru înfi ințarea rețelei 
de distribuție a gazelor naturale în mai multe 
localități din județ sunt gata. Documentele 
au fost supuse votului aleșilor județeni, iar 
după aprobarea lor pesemne vor fi  licitate 
proiectarea și execuția. Finanțarea ar urma 
să fi e asigurată prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare, cu condiția ca toate 
proiectele să fi e eligibile. 

REȚEA DE GAZE ÎN  COMUNELE 
TALEA, ADUNAȚI, SECĂRIA, 
ȘOTRILE, VALEA DOFTANEI: Studiul 
de fezabilitate a fost predat de Primăria 
Valea Doft anei. Principalii indicatori sunt: 
numărul de gospodării deservite-8.281; 
numărul de instituții publice deservite-46; 
lungime totală rețea principală-204,788 
km; branșamente de distribuție gaze 
naturale-8.327 de bucăți.  (vezi tabel 1)

Localitățile au fost cumva grupate în felul 
următor:

-sistemul de alimentare pentru Talea și 
Adunați: racord și SRMP presiune înaltă 
echipat cu sistem inteligent, rețea de 
distribuție gaze naturale de presiune medie, 
cu o lungime aproximativă de 39,352 km, 
care va cuprinde toate străzile și va deservi 
toate locuințele, agenții economici și 
instituțiile, branșamentele de gaze naturale 
de presiune medie, cu posturi de reglare, 
echipate cu sisteme inteligente- 1.376 
bucăți;

-sistemul de alimentare pentru Secăria, 
Șotrile și Valea Doft anei: racord și SRMP 
presiune înaltă echipat cu sistem inteligent, 
rețea de distribuție gaze naturale de 
presiune medie, cu o lungime aproximativă 
de 165,436 km, care va cuprinde toate 
străzile și va deservi toate locuințele, agenții 
economici și instituțiile, branșamentele 
de gaze naturale de presiune medie- 6.951 
bucăți.

REȚEA DE GAZE ÎN COMUNELE 
TEIȘANI, IZVOARELE, MĂNECIU: 
Pentru realizarea studiului de fezabilitate 
responsabilitatea a căzut în sarcina 
Primăriei Măneciu. Lungime totală a rețelei 
va fi  de 210,40 km, iar numărul total de 
gospodării echivalente este de 9. 215 (8.859 
gospodării individuale, 302 apartamente 
de bloc echivalate cu 123 gospodării și 85 
obiective socio-culturale echivalate din 
punct de vedere al consumului de gaz 
natural cu 233 gospodării individuale). Vor 
fi  montate 8.970 de branșamente (8.859 
gospodării individuale, 26 scări de bloc 
cu 302 apartamente și 85 obiective socio-
culturale) și 9.870 de contoare. (vezi tabel 2)

REȚEA DE GAZE ÎN COMUNELE 
CERAȘU, ARICEȘTII ZELETIN, 
STARCHIOJD, BĂTRÂNI, POSEȘTI, 
CĂRBUNEȘTI: studiul, coordonat de 
Primăria Cerașu, arată că de sistem vor 
benefi cia 7.061 de gospodării și 60 instituții 
publice. Rețeaua de distribuție a gazelor 
naturale va avea în compunere 221,848 km 
de conductă.  (vezi tabel 3)

Sistemul de alimentare cu gaze naturale 
(rețele în fi ecare sat) va fi  compus din: 

racord și SRMP presiune înaltă echipat cu 
sistem inteligent; rețea de distribuție gaze 
naturale de presiune medie, cu o lungime 
aproximativă de 222, 181 km, care va 
cuprinde toate străzile și va deservi toate 
locuințele, agenții economici și instituțiile; 
branșamentele de gaze naturale de presiune 
medie, cu posturi de reglare la capăt, 
echipate cu sisteme inteligente- 7.121 bucăți.

REȚEA DE GAZE ÎN COMUNELE 
ȘOIMARI, CHIOJDEANCA, SALCIA, 
APOSTOLACHE, GORNET CRICOV, 
TĂTARU, SÂNGERU: lungime totală rețea 
inteligentă de distribuție gaze naturale- 
192,002 km ( pentru sectorizarea rețelei 
se vor monta vane din PEHD montate 
îngropat în cămine de tip clopot); număr 
total de gospodării echivalente-6.815 
(6.554 gospodării individuale, 87 obiective 
socio-culturale echivalate din punct de 
vedere al consumului de gaz natural cu 
261 gospodării individuale); număr total 
de branșamente-6.641 (6.554 gospodării 
individuale, 87 obiective socio-culturale 
situate în 87 de locații); 6.641 contoare 
noi inteligente; 87 instalații interioare de 
utilizare gaze naturale pentru obiectivele 
socio-culturale; 8 stații de lucru. Nu au 
fost prevăzute branșamente pentru agenții 
economici. (vezi tabel 4)

REȚEA DE GAZE ÎN COMUNELE 
COLCEAG, FULGA, BOLDEȘTI 
GRĂDIȘTEA ȘI SĂLCIILE: valoarea 

totală a obiectivului de investiții, exprimată 
în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, 
din care construcții montaj (C+M), 
în conformitate cu devizul general, 
este prezentată în tabelul 5.Indicatori 
tehnici: lungime totală rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale-136,848 km; 
număr total de gospodării echivalente-4.212 
(4.086 gospodării individuale, 42 obiective 
socio-culturale echivalate din punct de 
vedere al consumului de gaz natural cu 
126 gospodării individuale); număr total 
de branșamente-4.128 (4.086 gospodării 
individuale, 42 obiective socio-culturale 
situate în 42 de locații); 4.128 contoare 
noi inteligente; 42 instalații interioare de 
utilizare gaze naturale pentru obiectivele 
socioculturale; 5 stații de lucru, câte una 
pentru  fi ecare comună.

REȚEA DE GAZE ÎN COMUNELE 
LAPOȘ, JUGURENI, CĂLUGĂRENI, 
FÂNTÂNELE, VADU SĂPAT, GURA 
VADULUI: sistemul de alimentare cu 
gaze naturale care urmează să deservească 
comunele din estul județului va avea o 
lungime totală de 139,636 km (material 
PEHD 100, SDR11, SR ISO4437 
Dn=63÷450mm L=139,636 km), acestea 
cuprinzând toate străzile din sate și va 
deservi toate locuințele, agenții economici 
și instituțiile. Branșamente de distribuție 
gaze naturale vor fi  în număr de 4.457 
bucăți. (vezi tabel 6)

ACTUALITATE
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Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Anul școlar 2020-2021   a fost un an 
greu, atât pentru profesori cât mai 

ales pentru elevi; adaptarea la orele online, 
lipsa prezenței fi zice a colegilor de clasă și a 
profesorilor a fost un neajuns câteodată greu 
de depășit. Cu toate acestea, câțiva dintre 
elevii Colegiului Național ”I. L. Caragiale” din 
Ploiești au reușit să își păstreze dorința de a 
participa la  concursuri și ambiția de a câștiga.
   Să precizăm că olimpiadele școlare, organizate 
anii trecuți sub conducerea Ministerului 
Educației, au fost organizate anul acesta 
școlar de organizațiile profesionale de profi l: 
Societatea de Științe Matematice, Societatea 
Română de Fizică, Societatea pentru Excelență 

și Performanță în Informatică etc.
Printre olimpicii de valoare ai Colegiului 

Național  ”I. L . Caragiale”  se numără și Savu 
Ștefan Cătălin, din clasa a VII-a,  al cărui 
palmares din acest an școlar îl prezentăm în 
continuare:
CONCURSURI INTERNAȚIONALE:
• European Mathematical Cup (EMC) 
Croația  – categoria Juniori (13-17 ani) 2020: 
Premiul III
• International Autumn Tournament in 
Informatics, Shumen Bulgaria 2020: Medalie 
de bronz
CONCURSURI NAȚIONALE:
• Olimpiada pentru Excelență și Performanță 

în Informatică, 2021- Premiul I și califi care 
în lotul restrâns care va reprezenta 
România la concursuri internaționale în 
vara acestui an
• Olimpiada Națională ”Gazeta Matematică”, 
2021 – Medalie de argint
• Olimpiada Națională a Societății Române 
de Fizica, 2021 – Premiul II
• Concursul Online de Lingvistică ” Solomon 
Marcus” 2021- Medalie de Bronz

     Profesorii care îl pregătesc: Violeta 
Vișinescu și Daniela  Lica - informatică, Ilona 
Rizea - limba română, Ionel Grigore – fi zică și 
Loredana Țaga - matematică.

Felicitări și mult succes și în anii ce vin!

PROFIL DE OLIMPIC:PROFIL DE OLIMPIC: SAVU ȘTEFAN CĂTĂLIN SAVU ȘTEFAN CĂTĂLIN

Tabel 1 Tabel 6

Specifi cație Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare inclusiv 
TVA (lei)

Valoarea totală d.c. 174.679.174,00 32.929.024,04 207.608.198,04
Construcție-montaj (C+M) 148.581.010,00 28.149.558,67 176.730.568,67

Specifi cație Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare inclusiv 
TVA (lei)

Valoarea totală d.c 191.049.777,00 36.102.629,99 227.152.406,99
Construcție-montaj (C+M) 164.004.973,00 31.160.944,87 195.165.917,87

Specifi cație Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare inclusiv 
TVA (lei)

Valoarea totală d.c 175.252.673,00 33.112.879,30 208.365.552,30
Construcție-montaj (C+M) 153.776.531,00 29.217.540,89 182.994.071,89

Specifi cație Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare inclusiv 
TVA (lei)

Valoarea totală d.c 139.417.751,00 26.340.932,34 165.758.683,34
Construcție-montaj (C+M) 120.897.537,00 22.970.532.03 143.868.069,03

Specifi cație Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare inclusiv 
TVA (lei)

Valoarea totală d.c 107.535.733,00 20.317.821,96 127.853.554,96
Construcție-montaj (C+M) 91.561.972,00 17.396.774,69 108.958.746,69

Specifi cație Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare inclusiv 
TVA (lei)

Valoarea totală d.c 112.656.367,00 21.283.696,43 133.940.063,43
Construcție-montaj (C+M) 97.722.285,00 18.567.234,14 116.289.519,14

rima reușită de substanță a sistemul de alimentare pentru Secăria

CÂT COSTĂ ALIMENTAREA CU GAZE CÂT COSTĂ ALIMENTAREA CU GAZE 
ÎN 31 DE COMUNE DIN PRAHOVAÎN 31 DE COMUNE DIN PRAHOVA
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LIBERALII AU ANGAJAT ÎN APARATUL DE STAT LIBERALII AU ANGAJAT ÎN APARATUL DE STAT 
CEL PUȚIN 50.000 DE PERSOANE!CEL PUȚIN 50.000 DE PERSOANE!
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Iată ce ne arată cifrele:
-2016: 1.190.366 de angajați;

-2017: 1.205.041 de angajați (plus 14.675 
față de 2016);
-2018: 1.193.421 (minus 11. 620 față de 
2017, dar plus 3.055 comparativ cu 2016);
-2019: 1.225.140 ( plus 31.719 față de 2018 
și plus 34.774 față de 2016);
-2020: 1.240.863 (plus 15.723 față de 2019 și 
plus 50.497 față de 2016);
-2021: 1.252.766 (plus 11.903 față de 2020 și 
plus 62.400 față de 2016).

Place sau nu, se observă o creștere 
substanțială mai cu seamă în ultimii doi 
ani de guvernare liberală, deși aceștia 
discută necontenit de un aparat bugetar 
suplu. Revenind la anul 2021, Ministerul 
Finanțelor Publice a făcut cunoscut numărul 
angajaților din fi ecare structură de stat:
• Administrația Prezidențială-260;
• Senatul României -838;
• Camera Deputaților- 689;
• Înalta Curte de Casație și Justiție -513;
• Curtea Constituțională -94;
• Consiliul Legislativ -91;
• Curtea de Conturi -1.635;
• Consiliul Concurenței -344;
• Avocatul Poporului -143;
• Consiliul Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității -221;
• Consiliul Național al Audiovizualului 
-125;
• Secretariatul General al Guvernului -4.642;
• Ministerul Afacerilor Externe -2.034;
• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

si Administratiei -942;
• Ministerul Finanțelor -24.528;
• Ministerul Justiției -16.686;
• Ministerul Apărării Naționale -75.567;
• Ministerul Afacerilor Interne -123. 837;
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
-3.995;
• Ministerul Tineretului și Sportului -135;
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale -5.839;
• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
-3.293;
• Ministerul Transporturilor și 
Infrastructucturii -619;
• Ministerul Educatiei -288.609;
• Ministerul Sănătății -17.937;
• Ministerul Culturii -415;
• Ministerul Public -6.199;
• Agenția Națională de Integritate -101;
• Serviciul de Protecție și Pază -1.376;
• Serviciul de Telecomunicații Speciale 
-2.731;
• Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 
și Turismului -1.424;
• Ministerul Energiei -307;
• Academia Română -3.263;
• Autoritatea Națională Sanitară Veterinară 
și pt. Siguranța Alimentelor -232;
• Secretariatul de Stat pentru recunoașterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 
1945-1989- 27;
• Ofi ciul Registrului Național al 
Informațiilor Secrete de Stat -83;
• Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării -68;
• Agenția Națională de Presă AGERPRES 
-277;
• Institutul Cultural Român -120;
• Consiliul Superior al Magistraturii -350;
• Autoritatea Electorală Permanentă -385;
• Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor 
cu Caracter Pers. -29;
• Consiliul Economic și Social -30;
• Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor -82;
• Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului -176;
• Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene -1.345;
• Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietăților -155;
• Inspecția Judiciară -98;
• Consiliul de Monitorizare a Implementării 
Convenției -19;
• Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării -150;
• Instituții fi nanțate integral din bugetele 
asigurărilor sociale -8.077;

• Instituții subvenționate din bugetul de stat 
și bugetul asig. pt. șomaj -42.499;
• Unități sanitare fi nanțate din FNUASS 
-75.396;
• Unitățile de învățământ superior de stat 
-66.883;
• Alte instituții fi nanțate integral din 
venituri proprii -14.797;
• Învățământ preuniversitar în administrația 
publică locală-1.421;
• Autorități executive locale -275.360;
• Unități sanitare din rețeaua sanitară a 
autorităților locale -141.493.

O analiză din aprilie 2019 arăta că, la 
nivelul administrației publice locale erau 
înregistrate 271.315 posturi ocupate (acum 
numărul a crescut la 275.360). Un calcul al 
angajaților din primării la mia de locuitori 
arată că județele cu cei mai mulți angajați sunt 
Vâlcea - 19,2 la 1.000 de locuitori, Tulcea-19
Sălaj-19, Gorj-18,6 și Caraș-Severin-18,4. 
Prahova are 11,9 funcționari la o mie de 
locuitori.

Vă mai amintiți de hărțile de risc pentru 
inundații?  Ei bine, în urmă cu un deceniu, 

România a plătit 47 de milioane de euro pentru 
o aplicație cu astfel de hărți. Ce rol ar fi  avut 
această aplicație denumită „Hărțile de Hazard 
pentru Inundații”? Administrația Națională 
Apele Române (ANAR) și primăriile puteau 
realiza, în zonele cu un pericol ridicat, îndiguiri 
suplimentare, astfel încât să se evite inundațiile 
apărute în acest an și în anii trecuți. S-a întâmplat 
acest lucru până acum? Nu!  În 2014, când a 
fost fi nalizată această investiție, directorul de la 
acel moment al Apelor Române, Vasile Pintilie, 
explica: „Spre deosebire de planurile de apărare 
pe care le avem în prezent, hărțile de hazard la 
inundații vor arăta cu precizie ridicată extinderea 
zonei inundate și, în anumite situații, vor putea 
să ofere informații referitoare la viteza apei, 
adâncimea apei la viituri, corespunzătoare unor 
debite cu diferite probabilități de depășire (0,1%; 
1%; 5%; 10%), adică date referitoare la inundații 

care se petrec o dată la 1.000 de ani, o dată la 100 
de ani, o dată la 20 ani, respectiv o dată la 10 ani.” 
Eșecul programului a apărut chiar în 2014, când 
nu toate zonele acoperite de ape în 20 aprilie  se 
afl au în perimetrele cu risc ridicat de inundație 
indicate în aplicație. Premierul de la acea vreme, 
Victor Ponta, a susținut că studiile nu sunt 
complete și mai trebuie realizate actualizări. La 
începutul lunii mai, șeful Executivului anunța că 
hărțile au fost refăcute și sunt, din nou, gata. Au 
urmat viituri și în iunie și nici atunci programul 
nu a funcționat. De atunci și până în 2021, s-a 
mai ajuns la o performanță: aplicația nu este 
activă! Cu alte cuvinte, nici în acest moment 
autoritățile locale (primăriile) sau autoritățile 
centrale (Ministerul Mediului și ANAR) nu știu 
exact unde să facă lucrări de îndiguire  pentru 
a preveni efectele inundațiilor. Reprezentanții 
ANAR susțin că investiția nu mai este utilă de 
mult timp pentru că, ce să vedeți, proiectul nu 
a fost prevăzut cu mentenanță sau îmbunătățiri 

ale sistemelor de operare. 
Bugetul de 47 de milioane 
de euro al acestui proiect 
a fost împărțit, în urma in 
unor licitații, între 50 de 
fi rme și ANAR. Și Prahova 
deține astfel de hărți fi e cu 
privire la inundații, fi e la 
alunecări de teren. Se pare 
că și în cazul nostru aceastea 
au fost realizate fi indcă era o 
obligație ce trebuia bifată, ci 
nu pentru că ar folosi la ceva. 
Vedeți bine, alunecările de 
teren și inundațiile ne iau 
mereu prin surprindere!

Guvernul a adoptat o Ordonanța 
de Urgență care prevede, 

printre altele, introducerea contribuției 
personale pentru serviciile medicale 
private. Aceasta intră în vigoare de 
la 1 iulie. Alte prevederi, precum 
cele pentru consultații în cabinetul 
medicului în regim ambulatoriu și cea 
pentru analize și investigații medicale 
(paraclinice) ar urma să fi e aplicabile 
anul viitor, mai exact la 60 de zile de 
la adoptarea bugetului de stat pe anul 
2022. Principalele noutăți aduse de 
introducerea contribuției personale 
au fost explicate de președintele Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, 
Adrian Gheorghe: „Contribuția 
personală reprezintă diferența dintre 
tariful decontat din Fondul Național 
Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate 
pentru rezolvarea unui caz și tariful 
perceput de un furnizor de servicii 
medicale private (spital privat) pentru 
rezolvarea acelui caz. Și în acest moment 
o persoană care este asigurată în sistemul 
asigurărilor din România se poate trata 
la privat, dacă privatul este în contract 
cu casele de asigurări de sănătate. există 
un deviz estimativ, care are un format 
standard, pe care furnizorul privat 
va trebui să i-l ofere oricărui asigurat 
care va veni să se trateze și să detalieze 
foarte clar începând cu cât acoperă 
FNUASS și ce sume se percep în plus 
de către furnizorul privat, pe categorii 
de cheltuieli: medicamente, materiale 

sanitare, hrană, resursa umană și așa 
mai departe, astfel încât asiguratul va 
avea o imagine completă înainte de a lua 
decizia dacă să aleagă această opțiune 
sau nu va avea toate informațiile - cât 
decontează Casa și cât percepe spitalul 
privat în plus. Acest deviz estimativ va 
fi  valabil 5 zile lucrătoare, timp în care 
pacientul se poate gândi, poate căuta 
alte oferte și poate lua decizia, în funcție 
de contextul său. Odată ce pacientul ia 
o decizie, nu poate merge mai departe 
decât dacă își oferă consimțământul 
scris că merge mai departe și alege 
oferta.

În plus, de câte ori, pe parcursul 
internării, devizul estimativ inițial 
se modifi că - pot apărea complicații, 
situații medicale neprevăzute - pacientul 
sau aparținătorul acestuia trebuie să își 
ofere de fi ecare dată consimțământul 
scris, iar la fi nal se oferă un decont care, 
din nou, prezintă detaliat cât a suportat 
CNAS și ce percepe în plus furnizorul 
privat, pe categorii de cheltuieli.”
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sanitare hrană resursa umană și așa

CUM A ARUNCAT ROMÂNIA CUM A ARUNCAT ROMÂNIA 
PE APELE SÂMBETEI PE APELE SÂMBETEI 

47 DE MILIOANE DE EURO47 DE MILIOANE DE EURO

STATUL VA PLĂTI O STATUL VA PLĂTI O 
PARTE DIN CHELTUIELI PARTE DIN CHELTUIELI 
LA SPITALIZĂRILE DIN LA SPITALIZĂRILE DIN 
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„PLDM, conștient de pericolul perpetuării captivității statului de către oligarhia 
condusă și azi de binomul Plahotniuc-Dodon, înțelegând că în lipsa unei 

guvernări pro-europene Republica Moldova riscă să rămână în zona gri a relațiilor 
internaționale, analizând situația reală și apreciind bună credință a partidelor pro-
europene și unioniste, face apel către aceste formațiuni politice să se retragă din cursa 
electorală și să sprijine în aceste alegeri PAS. Apropierea datei alegerilor și ultimele 
evoluții relevate în sondaje arătă că partidele mici nu vor trece pragul electoral, 
dispersând doar votul pro-european. PLDM cheamă partidele pro-europene și unioniste 
să vadă în retragerea lor din cursa electorală nu un semn al slăbiciunii politice, ci dovada 
maturității politice, prin recunoașterea că singura formațiune pro-europeană cu șanse 
reale de accedere și preluare a majorității în parlament este PAS. Suntem obligați să nu 
irosim această șansă istorică”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PLDM.

CINE MIȘCĂ MARIONETELE CINE MIȘCĂ MARIONETELE 
POLITICE DE LA CHIȘINĂUPOLITICE DE LA CHIȘINĂU

„COMBINAŢIA”
Cele două partide interesate de asimilarea 

moștenirii lui Plahotniuc au găsit sufi ciente 
motive de a-și uni eforturile în actualele 
anticipate. După toate aparențele, liderii 
acestora ar avea ce pierde în eventualitatea 
scăpării frâielor guvernării din mâini. 
Acest interes i-a făcut să uite că s-au acuzat 
reciproc cu cele mai acide epitete. „Bătrânel 
mincinos, obosit și rătăcit”, care ar fi  fost 
alături „de cei care au furat miliardele”, care 
l-a trădat pe Putin și a pierdut încrederea 
Moscovei, zicea Dodon despre Voronin, 
când ultimul îl făcea „ticălos”, care s-ar fi  
vândut când l-a votat pe Nicolae Timoft i, 
și „kuliok”, omul lui Plahotniuc de când 
fusese numit ministru, sau cel care „nu a 
fost capabil să merite măcar titlul de măgar 
de onoare al Găgăuziei”. După toate acestea 
merită să ne întrebăm dacă nu cumva 
revenirea lui Dodon în brațele lui Voronin 
este cea mai convingătoare dovadă că 
despărțirea de PCRM nu a fost nici plecare, 
nici trădare, ci... O AFACERE (!?). Dacă nu 
cumva Dodon a fost TRIMIS într-un fel de 

„misiune de lungă durată” specială. Și cum 
nu prea inspira încredere, a fost secondat de 
Zinaida Petrovna (Greceanîi).

„Combinația” s-ar putea să facă parte 
dintr-un proiect grandios, pus la cale 
posibil încă în anii 1994-1999, când foștii 
nomenclaturiști au profi tat de regulile 
democrației pentru a reinstaura un sistem 
politic... antidemocratic, aducător de 
dividende garantate. Nu voi înșira acum 
nume ce au privatizat ogorul politic 
moldovenesc, ci doar voi cuteza să presupun 
care a fost miza lor: „Să avem mereu oamenii 
noștri la guvernare (oricare ar fi  partidele care 
vor accede în Parlament)”. Pentru a traduce 
în viață acest obiectiv (irealizabil la prima 
vedere), autorii proiectului au convenit că 
vor avea nevoie de două partide „serioase” – 
unul de stânga și altul „centrist”, care să joace 
la două capete și să fi e mereu la guvernare, 
fi e în alianță cu „dreapta”, fi e cu „stânga”. Or, 
până în 2001 PDM a făcut parte din câteva 
garnituri guvernamentale împreună cu 
partidele de dreapta, iar în 2009, când ar fi  
trebuit să ajute „stânga” (cu un singur vot), ca 
PCRM să poată alege Președintele, sistemul 

a eșuat – la alegerile din 5 aprilie 2009 PDM 
nu a trecut pragul și a fost eliminat din joc. 
Dar numai la câteva luni, în anticipatele din 
29 iulie 2009, PDM accede în legislativ cu 
13 mandate. Surprinzătoarea performanță 
a devenit posibilă grație fortifi cării lui cu 
Marian Lupu și echipa, cooptați „la pachet” 
în organele de conducere ale partidului. 
Din perspectiva zilei de azi, respectivul 
„miracol” ne pune în fața câtorva întrebări 
punctuale:  Marian Lupu a plecat din PCRM 
și a aderat la PDM „de bunăvoie și nesilit de 
nimeni”?  Cine i-a garantat lui Lupu că i se 
va oferi funcția de președinte PDM (chiar 
înainte de a semna cererea de primire în 
partid) și cine l-a convins pe Diacov să-i 
cedeze fotoliul? Dar cine și cum l-a convins 
pe Voronin să accepte așa-zisa trădare a lui 
Lupu? Care au fost „argumentele” ce i-au 
convins pe fi guranții acestei tranzacții să 
accepte rolurile propuse? Banii (cine, cui și 
cât i-a plătit)? Șantajul (cine, pe cine și cu ce 
l-a șantajat)? Sau altceva (ce anume)?

Întrebări cu totul naive dacă am 
transpune „miracolul” din 2009 în termenii 
unei afaceri: Diacov a dat în arendă PDM 

și funcția de Președinte, iar Voronin l-a 
vândut pe unul din „jucătorii” echipei sale. 
Însă cine a fost benefi ciarul, cine a preluat 
partidul și cine l-a „cumpărat” pe Lupu?
Nimeni altul decât... SALVATORUL PDM-
ului, numele căruia l-am afl at ceva mai 
târziu – Vlad Plahotniuc. Anume dânsul 
a avut nevoie de un partid politic pentru a 
obține acces la pârghiile care i-ar permite 
să-și subordoneze... statul. De aici alte 
întrebări: Cine a avut nevoie de cele 3 voturi 
pentru a alege Președintele republicii în 
2012? Cine a avut nevoie de cei „14” pentru 
a-și crea o majoritate parlamentară? Cine a 
decis, în 2016, că Dodon ar fi  un președinte 
mai comod decât Maia Sandu? În sfârșit, 
cine a împărțit PDM-ul în trei bucăți ca să 
dețină „pachetul de control” oricare ar fi  
componența alianțelor din legislativul de 
mai ieri? S-ar potrivi un singur răspuns: 
nu e greu să deducem că arena politică 
moldovenească e un... iarmaroc, așa cum 
și-au dorit nomenclaturiștii care au împărțit 
„ogorul” în 1994-1999, doar că acum roada 
o culeg alții. 
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ANTICIPATELE, DETURNATE DE 
CORUPȚI SAU CÂȘTIGATE DE 

CETĂȚENI? 
La nici zece zile până la data alegerilor 

parlamentare anticipate Chișinăul este încă 
mult sub zodia incertitudinii. Sondajele 
reduc tot mai drastic numărul partidelor 
care acced cu siguranță în Parlament, iar 
discursul din campanie devine tot mai 
accentuat geopolitic. Cel mai insistent 
încearcă să împingă dezbaterile pe făgașul 
geopolitic socialiștii și comuniștii, astfel că 
anticipatele ar putea fi  deturnate de corupți, 
dar ar putea fi  câștigate de cetățeni. În acest 

scrutin, lupta dintre penali și popor e mai 
grea ca oricând, victoria fi ind deocamdată 
și ea incertă. Ultimul sondaj, realizat în 
perioada 12-19 iunie de Comunitatea 
Watchdog.md, oferă o previziune mai puțin 
democratică: viitorul parlament poate fi  
chiar bicolor, cu PAS și BECS (respectiv 
38,1% și 21,4% din cifra de respondenți). 
Blocul „Renato Usatîi” și partidul „ȘOR”, 
cotate de sondajele anterioare cu șanse sunt 
de astă dată vădit sub pragul de trecere, iar 
AUR, PUN și PPDA abia de gravitează în 
jurul unui procent. Cei 12,7% dintre ezitanți 
(respondenți care au spus că încă nu știu cu 

cine ar vota) te miri de vor salva pe vreun 
partid ce jinduiește fotolii parlamentare; 
de regulă aceștia, dacă se decid, votează pe 
cei cu șanse mai mari. Este de asemenea 
îndoielnic ca diaspora să salveze pe unul 
dintre cele două partide, PUN și PPDA, mai 
active în campanie printre alegătorii de peste 
hotare. Așa încât îngrijorarea celor de la 
PLDM (în ziua când se împlinesc 7 ani de la 
semnarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană, PLDM fi ind 
locomotiva semnării acestui Acord), pare să 
fi e una nelipsită de temei. 

Singura reacție la acest apel a venit de la 
Partidul Legii și Dreptății, mai drept de la 
Mariana Durleșetanu, devenită un fel de 
divă politică după manevra-surpriză oferită 

PSRM-ului și avântarea în politică. „În 
această campanie presa, cu mici excepții, 
se străduie să ne  insufl e ca electoratul să 
se divizeze în două tabere:  pro-PSRM/
PCRM și pro-PAS. O lipsă totală de viziune 
și cultură politică. Dacă la putere ajung 
acești doi „dinozauri” din „țarcul politic” 
moldovenesc, începe episodul Plahotniuc-2 
– autoritarism și dictatură. Partidul Legii și 
Dreptății este cel ce poate asigura echilibrul 
politic între cei doi mari poft icioși la cratița 
puterii. PLDM încearcă astfel să fi e observat 
de presă. Haideți să ne căutăm de treabă și 
să nu luăm în serios declarații „trubadure”!, 
a comentat fosta candidată la funcția de 
premier și cap de listă acum la partidul pe 
care-l laudă. Și care măcar nu a fi gurat în nici 
un sondaj în opțiunile respondenților.

TOTUL PENTRU PSRM, TOATE ÎMPOTRIVA PAS
Într-adevăr, în topul concurenței politice rămân în 

continuare cele două partide politice – pro-european, PAS, 
și pro-est, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 
(BECS). Dar bătălia se dă, în continuare, între Igor Dodon 
și Maia Sandu. Dodon este secundat, anemic și grosolan, 
după cum îi este feleșagul, de Vladimir Voronin. Maia Sandu 
în această confruntare este mai degrabă de una singură, 
echipa PAS luând atitudine sau acționând mai mult pe 
poziții și segmente separate (bătălia partidelor pro-europene 
cu CEC, dialogul cu electoratul în teren). Dodon atacă 
conștient președinția, dându-și seama că Maia Sandu este 
locomotiva nu numai PAS, dar și a vectorului pro-european, 
care, ulterior, în caz de victorie, se lasă cu consecințe grave 
pentru socialiști și camarila lor oligarhică. Miza lui Dodon, 
după eșecul amânării/anulării anticipatelor, este acum fi e 
compromiterea scrutinului, fi e fraudarea votului, având ca 
aliat CEC, fi e invalidarea alegerilor/anularea rezultatelor, așa 
cum i-a mers cu scrutinul din 20 mai – 3 iunie 2018, când a 
fost anulat mandatul de primar al lui Andrei Năstase, liderul 
PPDA, câștigat în fața socialistului Ion Ceban cu 52,57% din 
voturi. În umbra acestor mize se ascunde un obiectiv mult mai 
strategic – alunecarea dezbaterilor pe jgheabul geopoliticii în 
această campanie alimentează speranța de a distrage atenția 
electoratului de la caracterul profund corupt al fruntașilor 
celor două partide (PSRM și PCRM) și al camarilei lor, mai 

degrabă penale, decât politice. 
Dacă Voronin se produce în spațiul public sporadic, cu 

cunoscuta-i grosolănie și bădărănie, oscilând deja între 
comunism la fascism (declarația cu tentă rasistă că soldații 
NATO ne vor „aduce” copii mulatri, pledoarie pentru 
revenirea la alegerea șefului statului de către Parlament, și 
nu prin vot direct ș.a.), Dodon atacă sistemic și punctual 
orice inițiativă, acțiune ce vine să probeze avantajul cursului 
european și să împiedice tot ce face în acest sens Maia 
Sandu. Deși nu mai este președinte, liderul socialist continuă 
să opună rezistență prin presiunea ce o exercită asupra 
executivului și CEC. La indicația lui Dodon guvernul a 
refuzat să semneze cel de-al Șaselea Protocol Adițional pentru 
extinderea Acordului dintre Republica Moldova și România, 
Chișinăul ratând astfel 60 de milioane de euro de care urma 

să benefi cieze din partea Bucureștiului. Alte 100 de milioane 
de dolari SUA ratate (Grant! Bani nerambursabili!) din cauza 
nesemnării unui Amendament la Acordul dintre Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul SUA de asistență privind 
obiectivul de dezvoltare pentru o guvernare democratică 
mai efi cientă și mai responsabilă. Cele două proiecte ale 
Ministerului Finanțelor nu au întrunit numărul de voturi în 
două ședințe de guvern – nu a votat bașcanul Irina Vlah și 
ministrul Victor Gaiciuc, iar ministrul Fadei Nagacevschi a 
lipsit intenționat de la ședință.    

Cea mai recentă diversiune (la sigur, nu ultima) marca 
Dodon-PSRM este refuzul celor 5 membri CEC de a 
deschide un număr sufi cient de secții de vot pentru diaspora. 
Chiar și după ce Curtea de Apel a decis că CEC este obligată 
să deschidă 191 de secții, conform recomandărilor MAEIE, 
iar magistrații Curții Supreme de Justiție au respins pe 22 
iunie recursul CEC împotriva deciziei CA, aceeași membri 
votează deschiderea doar a 150 de secții de vot peste hotarele 
republicii. Ca să nu mai vorbim de numeroasele fake news-
uri ale lui Dodon: că FMI ar fi  cerut majorarea TVA, după 
alegeri, de la 20% la 22% (infi rmat chiar de guvernul lui 
Dodon), că Maia Sandu prezintă pericolul unui nou război în 
Republica Moldova și că vrea să interzică folosirea limbii ruse 
în biserică, despre cele 10 eșecuri ale Maiei Sandu (inclusiv 
trădare de patrie!) după șase luni de la alegerea sa și 5 luni de 
la inaugurarea în funcție.

degrabă penale decât politice
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Vaticanul a publicat recent 
o notă în care se arată 

clar că Biserica Catolică nu 
poate binecuvânta uniunile între 
persoanele de același sex, după 
ce, în unele medii ecleziastice, au 
apărut îndoieli pe această temă, 
relatează Associated Press și AFP. 
Potrivit Agerpres.

Vaticanul a reafi rmat doctrina 
Bisericii Catolice care consideră 

homosexualitatea un „păcat” și a 
confi rmat imposibilitatea pentru 
cuplurile de același sex să primească 
binecuvântarea căsătoriei, rezervată 
doar „uniunii indisolubile dintre un 
bărbat și o femeie”. Instituţia Vaticanului 
responsabilă cu dogma catolică, 
Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, 
a publicat textul „Responsum ad dubium”, 
care se referă la următoarea întrebare: 
„Este biserica îndrituită să binecuvânteze 
uniunile dintre persoanele de același sex?”. 
„Nu”, a tranșat Congregaţia în acest 
document, semnat de cardinalul Luis 
Ladaria, prefectul instituţiei. „În unele 
cercuri ecleziastice se difuzează în prezent 

proiecte de propuneri de binecuvântare a 
uniunilor între persoanele de același sex”, 
scrie Congregaţia în preambulul acestui 
text menit să clarifi ce poziţia ofi cială a 
Vaticanului. „Acum când binecuvântarea 
este invocată pentru anumite relaţii umane 
este necesar (…) ca ceea ce este sacru să 
fi e obiectiv și pozitiv ordonat, pentru a 
putea primi binecuvântarea în funcţie de 
planurile Domnului. (…) Doar realităţile 
care sunt ele însele ordonate pentru a sluji 
aceste planuri sunt compatibile cu esenţa 
binecuvântării acordate de biserică”, 
adaugă Congregaţia. „Din aceste motive, 
nu este licit să se acorde binecuvântarea 
relaţiilor sau parteneriatelor, chiar și 
stabile, care implică o practică sexuală 

în afara căsătoriei (astfel spus în afara 
uniunii indisolubile dintre un bărbat și 
o femeie, deschisă în sine perpetuării 
vieţii)”, asigură Congregaţia. Congregaţia 
încurajează însă comuniunea creștină 
și pe păstorii ei ”să privească cu respect 
și delicateţe persoanele cu înclinaţii 
homosexuale” și „să găsească modalităţile 
cele mai potrivite”.

În urmă cu cinci luni, afi rmaţii 
ale Papei, estimând că „persoanele 
homosexuale sunt îndreptăţite să 
întemeieze o familie” și că au „dreptul de 
a fi  acoperite legal”, au suscitat o amplă 
polemică. Vaticanul a precizat ulterior că 
Papa Francisc nu a pus sub nicio formă 
în  chestiune dogma căsătoriei dintre un 
bărbat și o femeie.

Elon Musk, antreprenorul universal cu 
interese care variază de la automobile 

(Tesla) la construcţii (Th e Boring Company), 
până la inteligenţa artifi cială (Neuralink)  și la 
colonizarea extraterestră (SpaceX), încearcă să 
deschidă un canal de dialog cu președinţia rusă și 
a transmis un mesaj pe Twitter, scrie ziarul italian 
II Giornale.

În dimineaţa zilei de 13 februarie a.c., Elon Musk, 
cel mai bogat om de pe planetă, a utilizat Twitter 

pentru a se adresa Kremlinului sau mai bine zis lui 
Vladimir Putin. Fondatorul Tesla a scris două tweet-
uri, la zece minute distanţă unul de altul, pentru a-l 
invita pe președintele rus – al cărui profi l ofi cial a 
fost etichetat – să poarte o conversaţie pe reţeaua de 
socializare a momentului, Clubhouse. Primul tweet, 
scris în engleză, a fost urmat de un mesaj în limba 
rusă care, tradus, înseamnă „ar fi  o mare onoare să 
vorbesc cu dumneavoastră”; o adevărată diplomaţie 
de curtoazie planifi cată în detaliu. 

Diplomaţia în vremurile Twitter a lovit la ţintă 
peste două zile, Musk a primit un răspuns de la 
Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt ofi cial al 
președinţiei ruse, care a defi nit propunerea „fără 
îndoială, foarte interesantă”. Explicând că „vrem, 
în primul rând să dăm un sens acestui (tweet)”, 
Peskov a sugerat că Kremlinul așteaptă să primească 
mai multe detalii: „trebuie să înţelegem ce vrea să 
spună, despre ce este oferta, mai întâi avem nevoie să 
verifi căm acest lucru și apoi vom răspunde”.

În absenţa unor detalii suplimentare cu privire la 
natura motivelor lui Musk, pot fi  elaborate numai 
supoziţii bazate pe evenimente recente, precum 
chestiunea Starlink, și pe interese convergente în 
sectoare de interes comun, în primul rând spaţiul și 
inteligenţa artifi cială.

Starlink este un proiect realizat de SpaceX, 
compania aerospaţială deţinută de Musk, care 
vizează construirea unei constelaţii de mini-sateliţi 
pe orbita terestră joasă. Scopul (aparent) al reţelei, 
care a costat suma exorbitantă de zece miliarde 
de dolari, este acela de a garanta accesul universal 
la internet prin satelit la scară largă și cu latenţă 
scăzută, dar armata de mini-sateliţi – aproximativ 
12.000 – ar putea fi  refolosită în scopuri militare și 
de monitorizare a zonei din împrejurimi.

Constelaţia de sateliţi, pe scurt, ar putea acţiona 
ca un ecran, pentru a acoperi operaţiuni care sunt 
altceva decât inofensive – de aici interesul armatei 
SUA pentru proiect; prin urmare, guvernul rus 
are în vedere introducerea de sancţiuni monetare 
menite să descurajeze utilizarea Starlink de către 
persoane fi zice și entităţi. Nu este exclus ca Musk să 
vrea să discute subiectul cu Putin, oferind asigurări 
cu privire la reţea și, probabil, oferind garanţii în 
ceea ce privește accesibilitatea și controlabilitatea de 
către autorităţi.

Oricum, pe masa discuţiilor s-ar putea afl a și 
colaborarea în domeniile inteligenţei artifi ciale – 
Musk investește din ce în ce mai mult în proiecte 
Neuralink, iar Kremlinul este în căutare de „creiere” 
și colaborări în cadrul unui plan pentru a domina 
sectorul – și a noii curse spaţiale; antreprenorul 
vizionar care deţine SpaceX, are o agendă spaţială 
„privată” și a condus Roscosmos în ultimele luni.

Acuzat că promovează 
homosexualitatea – în urma 

unui articol despre uciderea persoanelor 
LGBT de către Statul Islamic în 2015 -, 
jurnalistul a fost arestat în drum spre 
casă pe când se întorcea de la un summit 
din Germania. În cele douăsprezece 
zile de captivitate, Reda Fhelboom a 
fost legat cu cătușe. „Asta a fost nimic 
în comparaţie cu ceea ce au păţit alţii. 
Cel mai greu a fost să aud bărbaţi, femei 
ţipând. Acolo ești lăsat să sângerezi până 
la moarte, ești violat, umilit, murdărit”, 
explică tânărul care lucrează acum 
într-un ONG care identifi că abuzurile 
suferite de prizonierii din Libia. Bărbatul, 
care a susţinut revoluţia din 17 februarie 
2011, este distrus de faptul că a asistat la 
coborârea în iad a ţării sale, împărţită, 
începând cu anul 2014, în două entităţi 
politice rivale, care se luptă în mod 
regulat prin intermediul miliţiilor.

MONITORIZAT DE MILIŢII
Pentru Reda, Tunisia a fost o alegere 

logică. Accesibilă cu mașina – ceea ce 
facilitează evitarea controalelor din 
aeroporturi, ţara vecină le permite 
libienilor să locuiască acolo timp de trei 
luni fără viză. Un termen pe care exilaţii 
îl pot depăși de fapt datorită solicitudinii 
autorităţilor. Singurul dezavantaj: 
numărul imens de libieni. Toţi exilaţii 
intervievaţi o spun: nu se simt complet 
în siguranţă aici. Mulţi își evită 
compatrioţii. Zvonurile spun că zona 
Aouina, unde trăiesc mulţi libieni este 
sub supraveghea miliţiilor afl ate la putere 
în Libia. Se vorbește chiar despre răpiri 
care ar consta în anestezierea victimei și 
readucerea ei în Libia cu ambulanţa.

Numărul libienilor care locuiesc în 
Tunisia nu este cunoscut. Autorităţile de 
la Tunis se mulţumesc să monitorizeze 
trecerea frontierei: 1,9 milioane de libieni 

(dintr-o populaţie de șase milioane) au 
intrat pe teritoriul tunisian în 2019. Dar 
mulţi libieni fac călătorii dus-întors între 
cele două ţări din motive de sănătate, de 
afaceri sau pur și simplu de agrement.

Tunisia poate fi , de asemenea, un 
punct de tranziţie înainte de relocarea 
într-o altă ţară. Acesta este cazul familiei 
Krewi, care a fugit din Libia în 2017, 
când Laila – mama – a făcut obiectul 
unei fatwa în urma publicării unei cărţi 
care conţine un text considerat obscen. 
După câteva luni petrecute în Tunis, 
Laila a obţinut azil în Franţa și speră la 
reîntregirea familiei.

Între timp, soţul, Taha Krewi, lucrează 
pentru un post de televiziune libian din 
Tunis. Sufi cient pentru a trăi decent și 
a plăti chiria, dar nu și pentru a oferi 
o educaţie celor trei copii ai săi: „Anul 
acesta nu mi-am putut permite școala 
pentru Yussef, fi ul meu de 11 ani. Un 
an de școală costă 7.000 de dinari (2312 
franci) la școala libiană din Tunis”. Cei 
doi copii mai mari nu s-au putut înscrie 
la o universitate publică, deoarece nivelul 
lor de franceză nu era sufi cient de bun, 
iar universităţile private de limba engleză 
sunt foarte scumpe.
PAUPERIZAREA GADDAFIȘTILOR

Situaţia a fost foarte diferită în cazul 
primilor exilaţi din 2011, pro-gaddafi știi, 
al căror număr estimat la acea vreme 
era de 430.000. Considerând Tunisia 
o ţară săracă, deoarece veneau dintr-o 
ţară petrolieră, acești exilaţi nu negociau 
preţul chiriilor și cheltuiau excesiv în 
hipermarketuri și cafenele. Tinerii libieni 
erau cunoscuţi pentru petrecerile lor, la 
care banii și alcoolul (interzis în Libia) 
curgeau liber.

MUSK SUNĂ, MUSK SUNĂ, 
PUTIN RĂSPUNDEPUTIN RĂSPUNDE

ZECE ANI DE LA ZECE ANI DE LA 
CĂDEREA REGIMULUI CĂDEREA REGIMULUI 

GADDAFIGADDAFI

În parcul de la Marsa, din suburbiile nordice ale Tunisului, unde copiii se joacă 
fericiţi, Reda Fhelboom își arată cicatricile de la încheieturi și povestește, din 

nou și din nou, despre suferinţele sale din trecut. Răpit de o miliţie de la Tripoli 
în decembrie 2019, a avut norocul să fi e eliberat, și s-a alăturat libienilor exilaţi în 
Tunisia. O mișcare care a început în urmă cu zece ani, când a izbucnit revoluţia, 
reamintește Tribune de Geneve.

VATICANUL SE OPUNE VATICANUL SE OPUNE 
CĂSĂTORIILOR CĂSĂTORIILOR 
HOMOSEXUALEHOMOSEXUALE
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Cămara cu planteCămara cu plante Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente: TERAPIA CONDIMENTELOR (II)TERAPIA CONDIMENTELOR (II)
PIPERUL (PIPER NIGRUM)

Este regele neîncoronat al condimentelor. În toată lumea 
sunt consumate anual tone de piper, de diferite feluri: negru, 
alb, cu bobul lung, roșu etc. În mod tradițional, la noi se 
folosește piperul negru, motiv pentru care deocamdată ne 
vom ocupa numai de el. Adăugat în mâncare, mai ales pe 
timp de iarna, piperul negru este un adevărat elixir. El pune 
în mișcare și digestia cea mai leneșă, face sângele să circule 
mai bine și ne încălzește corpul. Toți cei care au probleme 
cum ar fi  indigestia frecventă, balonarea (produsă mai 
ales de contactul cu frigul), infecțiile frecvente în gât, ar 
trebui să folosească acest condiment. Că plantă medicinală, 
piperul negru este extrem de puternic în tratarea câtorva 
afecțiuni.

- Infecțiile în gât, guturaiul - În aceste afecțiuni, puține 
leacuri sunt atât de puternice ca piperul negru. Într-o cană de 
ceai fi erbinte (nu contează de care, poate fi  busuioc, mentă, 

cimbrișor etc.) se pun 2-3 vârfuri de cuțit de piper negru. 
Se lasă câteva minute, după care se bea cu înghițituri mici. 
Efectele sunt aproape imediate: gâtul se descongestionează, 
nările se desfundă, o fi erbințeală plăcută se răspândește în 
întreg corpul. 

- Tusea - Se pun într-o jumătate de litru de rachiu tare 
sau, mai bine, de spirt alimentar diluat cu apă, 4 linguri de 
piper negru măcinat, după care se lasă la macerat minimum 
5 zile. Preparatul obținut în acest mod se fi ltrează, după 
care se administrează astfel: se pune o linguriță de macerat 
într-un pahar cu apă și se amestecă. De câte ori simțim 
nevoia să tușim, luăm câte o înghițitură mică. Terminațiile 
nervoase a căror iritare generează tusea vor fi  în acest fel 
pur și simplu anesteziate, iar gâtul va fi  dezinfectat.

- Sensibilitate la frig - Vreme de o săptămână nu 
consumați deloc hrana rece (mai ales de la frigider) și la 
fi ecare masă consumați 2-3 vârfuri de cuțit de piper negru 
măcinat.

- Reumatismul - Cu o plămădeală de piper negru 
în rachiu, obținută la fel ca cea de la tuse, masați zonele 
dureroase de 2-3 ori pe zi. Piperul negru încălzește 
articulațiile și le face să fi e mai elastice, calmând durerile 
reumatice. Tratamentul este efi cient mai ales atunci când 
este frig și umezeală afară.

- Astenia - Venirea sezonului rece și lipsa de lumina ne 
fac pe mulți dintre noi să devenim inactivi, să evitam excesiv 
de mult ieșirile afară, „paralizându-ne” parcă inițiativă. 
Poate părea greu de crezut, dar câteva doze de piper ne 
vor încălzi și la propriu și la fi gurat, lecuindu-ne pe dată. 
Introduceți la fi ecare masă o doză de piper negru cât de 
mare puteți suporta (nu trebuie să apară jena digestivă sau 
alte stări de disconfort). Acest tratament se face maximum 

5 zile la rând, iar efectele sale sunt miraculoase.
Precauții: Piperul negru poate agrava afecțiuni cum ar 

fi : gastrita hiperacidă, hipertensiune, stările de nervozitate. 
În aceste afecțiuni va fi  deci administrat cu prudență. Este 
contraindicat în stările infl amatorii acute și în hipertensiune 
grava.

SCORȚIȘOARĂ (CINNAMONUM CEYLANICI)
Este un arbore originar din insula Ceylon (Sri Lanka), a 

cărui scoarță are un parfum cu totul și cu totul special, fi ind 
recoltată de secole pentru a fi  adusă în Europa. Este folosită 
încă din Evul Mediu pentru întărirea inimii, combaterea 
gripei, ca afrodisiac și pentru tratarea durerilor interne. 
La noi în țară era introdusă de poticărași (nume dat în 
Transilvania farmaciștilor) în toate remediile administrate 
contra colicilor gastrice și abdominale. Iată afecțiunile în 
care se folosește cu succes scorțișoară.

- Probleme circulatorii și cardiace - Se iau în fi ecare zi, 
dimineața și seara, două vârfuri de cuțit de scorțișoară 
cu miere lichidă. Acest tratament are și efecte reglatoare 
asupra activității sistemului nervos.

- Sughit, spasme digestive - Peste trei vârfuri de cuțit de 
pulbere de scorțișoară se toarnă un pahar de apă fi erbinte. 
Se lasă puțin la infuzat, după care se consuma cu înghițituri 
mici. Acțiunea sa binefăcătoare este promptă.

- Sângerări ale gingiilor - Se face o infuzie concentrată 
din o linguriță scorțișoară și o cană de apă fi erbinte. Se fac 
cu acest preparat clătiri ale gurii de două ori pe zi.

- Dereglări ale apetitului - Se fac cure cu salată de fructe 
și cu dulciuri ușoare în care se adaugă scorțișoară. Aceste 
dulciuri sunt foarte agreate de cei cu apetit slab, iar pe 
mâncăcioși îi temperează.

www.terapii-naturiste.com/

ARME BIOLOGICE ŞI VECTORI PANDEMICI (II)ARME BIOLOGICE ŞI VECTORI PANDEMICI (II)
Un astfel de episod epidemic, 

cu care ne-am confruntat 
deja, când se punea foarte serios 
problema transformării sale într-o 
sursă de arme biologice pentru 
reţelele teroriste, s-a întâmplat în 
anul 2014, în vestul Africii. Atunci, 
în Guineea, Liberia și Sierra 
Leone a făcut ravagii epidemia de 
febră hemoragică Ebola (inclusă 
de C.D.C Atlanta în rândul 
agenţilor biologici de clasa A). 
Principalele temeri au fost legate 
de eventualitatea ca structuri 
jihadiste să procure tulpini 
virale din secreţiile provenite de 
la bolnavi sau să-și transforme 
militanţii infectaţi în vectori 
biologici, trimiși ulterior, pe calea 
reţelelor de migraţiune ilegală, în 
mijloace de transport în comun, 
gări și aeroporturi internaţionale 
sau în mari aglomerări urbane 
occidentale. Îngrijorările au fost 
amplifi cate de starea de panică 
și de insubordonarea civică a 
populaţiei afectate de dezastru, 
precum și de incapacitatea 
guvernelor africane de a gestiona 
efi cient situaţia. În aceste condiţii, 
pe fondul riscului major de 
multiplicare și de extindere a 
cazurilor de îmbolnăvire spre 
alte state vest-africane, SUA au 
decis trimiterea în Liberia a peste 
2500 de militari aparţinând 101 
Airborne Division (Divizia 101 
Aeropurtată), în cadrul operaţiunii 
United Assistance, de ajutor acordat 
administraţiilor locale implicate 
în contracararea epidemiei. 
Misiunile militarilor americani 
au vizat limitarea focarelor de 
infecţie și contracararea panicii 
localnicilor, precum și sprijinirea 
activităţii personalului medical 
și paramedical din cadrul United 
States Agency for International 
Development (U.S.A.I.D, Agenţia 
pentru Dezvoltare Internaţională 
a SUA). În cursul misiunii 
desfășurate pe durata a cinci luni, 

între 25 octombrie 2014 și 27 
februarie 2015, au fost constituite 
centre de tratament, s-au înfi inţat 
laboratoare mobile și peste 1500 
de lucrători sanitari locali au 
participat la cursuri de specializare 
ţinute de cadre militare americane.

Dar arma biologică nu se 
adresează doar omului. Ea poate 
ataca și restul ecosistemului, de la 
plante la animale, păsări, pești și 
insecte, în acest caz, scopul fi ind 
cu precădere unul economic, de 
distrugere a surselor de hrană.

FITOAGENŢII
Distrugerea recoltelor și a 

rezervelor alimentare a reprezentat 
o tactică străveche militară, 
utilizată și în epoca modernă. 
Războiul din Vietnam (1955-
1975) fi ind un exemplu în această 
privinţă. Efectele unei infestări 
masive se contabilizează în mii 
de hectare de culturi distruse, 
foamete, distrugerea ecosistemului 
prin dispariţia unor verigi trofi ce, 
distrugerea șeptelului, instabilitate 
internă, mari costuri economice, 
umane și animale mai ales atunci 
când o astfel de molimă apare 
pe fondul unei secete prelungite 
sau în regiuni suprapopulate, 
vulnerabilizarea ţării în faţa unui 
eveniment neprevăzut sau a unui 
confl ict.

Fitoagenţii pot fi  
microorganisme sau insecte: 
lăcuste, gândaci de Colorado, 
albine sălbatice, viespii japoneze, 
specii de fl uturi etc.

Un exemplu clasic de fi toagent 
microbian îl reprezintă ciuperca 
rycularia orzae cavara numită și 
agentul orezului, responsabilă de 
boala numită „febra orezului”. 
Apărută într-un lan, în decurs 
de câteva ore, prin intermediul 
sporilor, infestează întreaga 
zonă, ducând la moartea tuturor 
plantelor. De exemplu, un astfel de 
atac, de tip agroterorist, concentrat 
asupra orezăriilor din Asia sau 

Australia, poate determina 
moartea prin înfometare a 
milioane de oameni, explozia 
preţurilor produselor alimentare 
și mari dezechilibre fi nanciare 
globale.

Actualmente există peste 200 
de astfel de fi toagenţi, specializaţi 
pe câte un tip de plantă: cereale, 
legume, fructe, arbori, arbuști etc.

ZOOAGENȚII
Zooagenţii au ca organisme 

ţintă atât omul cât și celelalte 
mamifere, păsările, insectele 
sau peștii. Sunt extrem de 
numeroși și diversifi caţi. Anual, 
apar specii noi, cu rezistenţă 
crescută la antibiotice, antivirale 
sau antimicotice, iar efectele 
lor sunt devastatoare asupra 
sănătăţii publice și economiei, 
putând genera pandemii cu 
consecinţe demografi ce uriașe și 
directe asupra marii majorităţi a 
componentelor puterii naţionale, 
ducând la vulnerabilizarea statelor 
afectate și la instabilitate zonală.  
Când infestează șeptelul, rezerva 
piscicolă sau păsăretul, au drept 
consecinţă epizootii care, mai ales 
în regiuni improprii culturilor 
agricole, duc la apariţia foametei, 
cu tot cortegiul de manifestări 
sociale conexe. 

Rinderpesta sau ciuma 
bovinelor, este o epizootie generată 
de virusul Rinder, înalt patogen, 
care afectează atât bovinele cât și 
alte ierbivoare rumegătoare. Ca și 
în cazul ciumei / pestei porcine, 
boala se poate transmite foarte 
ușor putând afecta întreg șeptelul 
unei ţări în câteva zile.

Consecinţele economice ale 
unei epizootii extinse, chiar și 
fără a avea caracteristicile de 
armă biologică, sunt de ordinul 
zecilor de milioane de dolari. De 
exemplu, pesta porcină africană 
sau boala lui Montgomery, boală 
virală hemoragică febrilă foarte 
contagioasă și severă, a produs 

pagube enorme, fi ind de ajuns să 
amintim: 

•  episodul din SUA, din 1975, 
soldat cu pierderi de aproximativ 
65 milioane de dolari;

• focarele apărute în 2007 în 
România, care au costat compania 
Smithfi eld în jur de 12 milioane de 
dolari; 

• epizootia din 2018 - 2019, 
care a dus la distrugerea unor 
combinate de creștere a porcilor și 
stoparea unor programe naţionale 
de revigorare a raselor românești 
de porcine Bazna și Mangaliţa.

Iată cum o epizootie poate 
determina prăbușirea economică 
a unei regiuni și stoparea unor 
progame naţionale, mai ales atunci 
când ea devine recurentă. 

Alte exemple clasice de 
epizootii sunt boala vacii nebune 
sau encefalopatia spongiformă 
bovină, care s-a soldat cu pierderi 
de vieţi omenești și pierderi 
economice uriașe prin sacrifi carea 
în masă a șeptelului din zonele 
învecinate unui caz dovedit, și 
binecunoscuta gripă aviară, care 
a produs pierderi economice 
uriașe, inclusiv la noi în ţară, prin 
sacrifi carea masivă a populaţiei de 
păsări din regiuni întinse ale ţării. 

Gripa aviară reprezintă 
prima pandemie / epizootie 
care a demonstrat că semnalele 
de alarmă trase de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS), 
nu sunt doar discuţii lipsite de 

conţinut. Modul de transmitere al 
bolii, prin intermediul păsărilor 
călătoare, care pot parcurge mii de 
km în cursul unui voiaj, amintește 
de sistemul de transport aerian, 
prin care un bolnav, rezervor activ 
de microbi, poate ajunge în câteva 
ore pe un alt continent, unde poate 
transmite boala. 

Faptul că Organizaţia Naţiunilor 
Unite (ONU) 1-a desemnat, în 
data de 29 septembrie 2005, pe 
Dr. David Nabarro în funcţia de 
Coordonator al Sistemului ONU 
pentru Gripa Aviară și Umană a 
demonstrat preocuparea privind 
riscul izbucnirii unei pandemii, ale 
cărei consecinţe ar fi  implicat, pe 
lângă potenţialele pierderi de vieţi 
omenești, consecinţe economice 
și ecologice, prin antrenarea unor 
lanţuri trofi ce și ecosisteme de pe 
traseele migraţiei păsărilor. 

Potrivit fostului director 
general al Organizaţiei Mondiale 
a Sănătătii, Margaret Chan, „nici 
o ţară nu este pregătită pentru 
eventualitatea unei pandemii 
de gripă aviară. Nu vor exista 
sufi ciente rezerve, nici de 
medicamente, nici de material 
sanitar de genul măștilor (...) rata 
de atac ar putea atinge 20% din 
populație”. 

Declaraţia, datată în noiembrie 
2007, este pe deplin valabilă 
și astăzi, când coronavirusul 
Covid-19 face ravagii.

Va urma
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 BERBEC
Începutul acestei 
perioade înseamnă multă 
creativitate şi energie 
pentru a accepta noi 

provocări. Vedeţi lucrurile mai clar şi 
începeţi să derulaţi un nou proiect la 
care vă gândeați de mult timp. Agitaţia 
va fi  înlocuită cu relaxare în weekend, 
atunci când acordaţi mai multă atenţie 
familiei, copiilor, dacă aveți, sau 
părinților. Pe care vă băgați să îi ajutați 
cu treburile casnice. 
 

 TAUR
Liniştea interioară 
domină aceste zile: nu 
vreţi să vă agitaţi, nu 
doriţi să faceţi nimic 
nebunesc, pur și simplu 

trăiți o stare de calm la care nu aveți de 
gând să renunțați. Aspectele fi nanciare 
sunt destul de bine conturate. Aveţi pe 
rol planuri şi proiecte noi, la care 
trebuie să vă gândiţi mai mult pentru a 
le derula în condiţii propice. Dragostea 
nu e în... plan, dar n-ar strica să vă 
gândiți.

          GEMENI
Aveţi puterea de a vă 
concentra pe ceea ce 
contează, iar proiectele 
dumneavoastră vor 

avea efecte benefi ce pe termen lung. E 
timpul pentru o schimbare mare, aşa 
că păstraţi-vă mintea deschisă pentru a 
acumula cât mai multe informaţii. 
Doar ştiţi: cunoașterea înseamnă 
putere. E bine să vă înarmați și cu ceva 
curaj și să faceți acel pas decisiv, nicio 
schimbare nu se face fără curaj.

 RAC
Doriţi să petreceţi cât 
mai mult timp în 
singurătate, fără a fi  
deranjaţi de vorbele 

altor persoane. Nu va dura mult, dar 
atât cât va fi , este foarte important să 
faceți asta. Așa veţi primi toată energia 
necesară, astfel încât să vă implicaţi în 
proiecte diverse şi să munciţi mult. Tot 
ceea ce întreprindeţi se va refl ecta în 
efecte pozitive pe viitor, fi e că e vorba 
de confortul psihic sau cel material.

 LEU
Şi dumneavoastră vă 
concentraţi pe ceea ce 
vă aduce viitorul. 
Entuziasmul îşi va 

spune cuvântul, astfel încât să vă 
gândiţi din nou la planurile 
dumneavoastră. Eliberaţi-vă de toate 
detaliile şi activităţile care vă mănâncă 
timpul, pentru a vă concentra apoi pe 
ceea ce contează cu adevărat. E drept 
că veți primi reproșuri din partea 
persoanei iubite, dar aveți argumente 
ca să o împăcați destul de repede.

                       FECIOARĂ
Sunteţi foarte productiv 
la muncă, ştiţi exact 
cum să jonglaţi cu 
responsabilităţile. Asta 

nu rămâne fără ecou la nivel înalt. Veți 
primi aprecierile cuvenite, și nu doar 
cu mulțumesc sau simple laude, cel 
mai probabil se va simți și la buzunar. 
În asemenea context, weekendul care 
vine este recomandat pentru relaxare, 
deoarece veţi continua agitaţia legată 
de visurile dumneavoastră de viitor.

                         BALANȚĂ
Aveţi idei excelente, aşa 
că ar fi  bine să le 
comunicaţi şi să le 
puneţi în aplicare. Buna 

dispoziţie vă însoţeşte peste tot şi aveţi 
capacitatea de a transforma gândurile 
productive în benefi cii materiale. 
Pragmatismul de care daţi dovadă vă 
va ajuta să rezolvaţi într-un mod rapid 
diverse probleme. Și totuși ceva vă 
lipsește, când ajungeți acasă. V-ați cam 
ciondănit cu partenerul și n-a uitat, așa 
că ce-ar fi  să-i faceți o surpriză?

                 SCORPION
Aveţi nişte dileme, mai 
ales la muncă, şi se 
recomandă să vorbiţi 
direct şi obiectiv despre 

ele, ca să nu se agraveze în timp. Starea 
emoţională se va îmbunătăţi spre 
weekend şi veţi redeveni optimist. 
Numai cu o gândire pozitivă veţi reuşi 
să vă atingeţi ţelurile. Iar dacă e să 
poată cineva să-și îndeplinească orice 
își pune în minte, acela este un 
Scorpion.

           SĂGETĂTOR
Doriţi să rezolvaţi 
problemele generate de 
relaţia dumneavoastră 
sentimentală şi acordaţi 

mai multă atenţie modului de 
comunicare. Nu vă grăbiţi să puneţi un 
diagnostic decisiv. Cel mai bine este să 
discutați. Comunicarea va dezvălui 
aspecte care se pot rezolva, astfel încât 
să vă reinventaţi relaţia amoroasă. 

                 CAPRICORN
E nevoie să vă folosiţi 
de toate resursele 
pentru a vă organiza 
mai bine: liste, 
priorităţi, şedinţe de 

gândire. Munca vă va acapara cu totul, 
este o perioadă în care chiar trebuie să 
fi e pol de interes central, dar totul vine 
la pachet cu stres și bătăi de cap. 
Oboseala se va acumula, astfel că ar 
trebui să vă găsiţi un echilibru. Puteţi 
să vă îndreptaţi atenţia către persoana 
iubită.
       

              VĂRSĂTOR
Distracţia vă face cu 
ochiul încă de la 
începutul săptămânii, 
pentru că cea mai 

recentă perioadă a fost foarte agitată 
pentru dumneavoastră. Într-adevăr, 
veţi vedea că viaţa va fi  mai uşor de 
înfruntat cu zâmbetul pe faţă… Însă 
nu trebuie să confundați lucrurile și să 
exagerați. Mai trebuie să și munciți, 
așa, fi e și pe modul silent, fi indcă totul 
se leagă. 

 PEȘTI
Faptul că treceţi prin 
anumite probleme, de 
ceva timp, v-a făcut 
mai puternic şi capabil 

să jonglaţi cu diverse situaţii. Veţi găsi 
puterea de a trece peste ele, ca să vă 
concentraţi apoi pe viaţa personală, 
care a fost foarte neglijată în 
detrimentul obligațiilor de serviciu. 
Ceea ce v-a pus în anumite situații. 
Însă totul se poate rezolva. Aspectele 
relaţionale sunt foarte bine evidenţiate.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal
22 iunie - 22 iulieRAC

Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
A fost, cu siguranță, cea 

mai nebună seară de la Euro. 
Care, pe undeva, a compensat 
în ochii iubitorului român 

de fotbal, absența devenită obișnuită a selecționatei 
noastre. O.K., dacă n-am fost aici cu prima 
reprezentativă, am reușit să fi m, noi, fanii fotbalului, în 
tribună și să facem valuri. A fost, probabil, una dintre 
imaginile cele mai frumoase pe care acest european le 
va lăsa în urmă.

Și a fost și nebunia din teren. Sincer, așa cum mă 
gândeam atunci, după ce timpul regulamentar s-a 
scurs, că era vremea să se ajungă și la 11 metri. Dar 

cine se gândea la un așa deznodământ? Cine credea că 
în bocancul de sute de milioane de euro a lui Kylian 
Mbappe va sta primul șoc adevărat al acestui turneu? 

Tocmai de aceea este, vorba expertului Pițurcă, de 
aceea este fotbalul numit și sportul rege. Că dincolo 
de cote, de evaluări, de analize, calcule și pronosticuri, 
totul se schimbă în milimetri și în secunde. 

La ora când vă veți apleca asupra acestor rânduri, 
cu siguranță ecuația va fi  puțin mai mult simplifi cată. 
Iar către marele triumf, vor avansa cei mai puternici, 
cei în formă și, mai ales, cei care-și vor scoate ambiția 
și sufl etul la-naintare. Așa cum a făcut Elveția, pe 
Arena Națională. 

CE N-A VĂZUT PARISUL...CE N-A VĂZUT PARISUL...
Niciodată nu s-a potrivit mai bine această propoziție. Ce n-a văzut Parisul, am 

văzut toți. Am uitat de Clotilde și gunoiul din sector, de Nicușor și de apa caldă, 
de caniculă și de trafi c. Chiar și de fi țele francezilor care s-au plâns că Bucureștiul n-a 
fost deloc o gazdă primitoare. Acum, pe drept cuvânt, cocoșul galic poate să plece 
acasă supărat și jumulit de penele-i de milioane cu care s-a împopoțonat, arogant și 
superior.

România este patria taxelor și a impozitelor. 
Plătim pentru orice, chiar și pentru apa de 

ploaie. Cu toate acestea, încă visăm la drumuri bune, 
sistemul sanitar abia respiră, companiile de stat merg 
pe pierdere și produc doar șomeri. Paradoxal, nimeni 
nu răspunde pentru toate acestea, iar buzunarul 
românului pare un sac fără fund. Iar acum atenție!

În Plopeni, județul Prahova, fi rmele plătesc o taxă 
de 200 de lei pentru stabilirea orarului în care își 
desfășoară activitatea. Dacă își prelungesc programul, 
fi rmele trebuie să achite în plus 100 de lei.

În Bacău există și o taxă pe șanţ, plătită de fi rmele 
de construcţii. Potrivit Consiliului Local Bacău, 
toţi constructorii care realizează lucrări de săpare a 
șanţurilor trebuie să plătească o taxă de până la 2 lei 
pe metru pe zi.

În Constanța este percepută o taxă de liniște 
care poate să ajungă până la 2.000 de lei, în funcție 
de suprafața pe care o ocupă compania. Banii sunt 
folosiți pentru plata gardienilor.

În mediul rural, din 2006, se aplică o lege potrivit 
căreia fi ecare proprietar de cal trebuie să plătească 
5 lei pentru fi ecare cap de animal pe care îl deține. 
Banii ajung la Autoritatea Hipică Naţională.

La Galați, căsătoria înainte de ora 19 se taxează cu 
72 de lei, iar după această oră, taxa crește până la 100 
de lei. Aceeași taxă se percepe și la Sibiu.

În Iași, la căsătorie trebuie făcută dovada 
plantării unui pom sau trebuie plătită „taxă de pom”. 
Același lucru trebuie să îl faci și dacă dorești să îți 
înmatriculezi mașina. Pomul trebuie plantat în zone 
stabilite, mirii fi ind asistați de un angajat al spațiilor 
verzi. Pomul plantat trebuie fotografi at, pe baza pozei 
se eliberează un certifi cat și abia apoi căsătoria sau 
înmatricularea mașinii sunt posibile. Copacii se 
achizitionează de la primărie.

La Craiova, oamenii plătesc 51 de bani pe metrul 
cub de apă de ploaie. De asemenea, o taxă similară se 
plătește și în Alba Iulia, de 3 lei pe metrul cub de apă. 
Autorităţile locale justifi că această taxă prin faptul că 
orice cantitate de apă care trece printr-un sistem de 
canalizare și epurare naște niște costuri.

În București, taxa pentru ape meteorice este cam 
25% din consumul de apă rece. Nu există contoar 
la ploaie, iar apă meteorică se plătește lunar. Se 

contorizează apa rece, care este plătită o dată, se 
consideră că 75% din apa rece consumată devine apă 
uzată care este preluată și trebuie epurată la care se 
mai adăugă 25% ape meteorice. 

În Timișoara, fi rmele care oferă servicii pirotehnice 
plătesc anual către autorităţile locale o taxă de 200 lei 
pentru fi ecare minut de spectacol cu artifi cii. Având 
în vedere că un spectacol de artifi cii durează cel puţin 
10 minute, o fi rmă trebuie să vireze către Primărie cel 
puţin 2.000 lei. Motivaţia unei astfel de taxe este că 
cetăţenii ar fi  deranjaţi de artifi cii.

În județul Argeș, se plătește o taxă de 20 lei pentru 
fotografi ere și fi lmare în incinta Primăriei la ofi cierea 
casătoriilor.

Proprietarii care vor să renunţe la sistemul 
centralizat de termofi care o pot face în sezonul cald, 
perioadă în care sunt permise debranșările. Motivul: 
pentru a te încălzi individual, trebuie să plătești 500-
1.000 de lei, un proiect tehnic de debranșare. În plus, 
trebuie să achiţi taxa de eliberare a avizului tehnic 
de 59,34 lei, dar și costuri efective de debranșare, în 
funcţie de numărul de etaje ale blocului și de tipul de 
legături folosite pentru debranșări.

Taxa pentru Crucea Roșie este percepută într-un 
mod cel puţin ciudat. Astfel, 1% din preţul biletelor 
vândute pentru evenimente culturale, de divertisment 
și sportive, concerte, festivaluri, spectacole, fi lme la 
cinematografe se duc la Crucea Roșie.

www.digi24.ro

BANII TĂI, RISIPA STATULUI
Taxe ciudate în România: pe liniște, pe copaci sau pe apa de ploaie
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Două dintre echipele 
Academiei de Copii și 

Juniori de la clubul petrolist 
ploieștean au participat, în 
weekend, la un puternic turneu 
juvenil, „Kids Star Cup”, competiție 
organizată la Centrul Național de 
Fotbal de la Buft ea, grupa „2009” 
(antrenor Cristian Iordache) 
clasându-se pe prima poziție, în 
vreme ce grupa „2010” (antrenor 
Ciprian Pura) a terminat pe locul 

doi. Mai mult, Rareș Leescu a fost 
desemnat drept cel mai tehnic 
jucător al turneului, iar Ștefan 
Rădulescu a primit distincția 
cuvenită celui mai bun portar.

Grupa „2009” a trecut, în 
faza grupelor, cu 2-0 de CFR 
Cluj 2 (marcator Sabin Fieraru, 
ambele goluri), 6-1 de Academia 
Germană București (marcatori 
Fabian Sandu, 4 goluri, Iustin 
Vișan, Rareș Leescu) și 3-0 de 

Cernolomets (Bulgaria, marcatori 
Rareș Leescu, 2 goluri, și Iustin 
Vișan). În sferturi, elevii lui Cristi 
Iordache au învins cu 1-0 pe CS 
Popești Leordeni (marcator Fabian 
Barbu), pentru ca, în semifi nale, 
să treacă, scor 2-0, de LPS Pitești 
(marcatori Iustin Vișan și Rareș 
Leescu). În fi nala contra lui CFR 
Cluj 1, „lupișorii” s-au impus 
cu 2-1 (0-0 la fi nele timpului 
regulamentar de joc), penalty-

urile fi ind transformate de către 
Rareș Leescu și Sabin Fieraru.

Iată și lotul învingătorilor: 
Ștefan Rădulescu, Rareș Nedelcu, 
Ștefan Tomiță, Fabian Barbu, 
Sabin Fieraru, Gabriel Varlas, 
Rareș Leescu, Denis Piscup, Ștefan 
Manta, Iustin Vișan, Fabian Sandu, 
Matei Andronache, Luca Codescu, 
Andrei Badea, Aleho Măruță, 
David Berbec, David Rudeanu, 
Ștefan Stoica și Rareș Badea. 

La rândul lor, micii petroliști 
născuți în 2010 au terminat pe 
poziția secundă la categoria lor 
de vârstă. Elevii lui Ciprian Pura 
și-au câștigat grupa din care au 
făcut parte, după 5-0 cu CSȘ 
Alexandria, 2-1 cu Kids Sport și 3-1 
cu CS Popești Leordeni, trecând, 
apoi, în fazele eliminatorii, de CSO 
Bragadiru (sferturi de fi nală, scor 
3-0) și Școala de Fotbal Toader 
Ploiești (semifi nale, scor 2-0). În 
ultimul act, „lupișorii” au pierdut, 
la mare luptă, duelul cu New Stars 
București, scor 1-2.

Lotul folosit de către Ciprian 
Pura: Alexandru Bălescu, Vlad 
Vâlcu, Mihai Fâșie, Sebastian 
Iorga, Ionuț Stoica, Darius 

Mierloiu, Rareș Manolache, Iulian 
Moroiță, Rareș Ilie, Erick Popa, 
Iustin Păuna, Vlad Ionescu, Andrei 
Nicoară, Gabriel Bunea, Darius 
Baciu, Nikolas Ionică, Andrei 
Dimian, Alexandru Dimian.

La rândul său, echipa de fotbal 
juniori 2011 a CSM Ploiești, 
antrenată de Lucian Catinca, 
a avut înscrise în turneu două 
formaţii, CSM Ploiești „albastru” 
reușind să ocupe locul al 3-lea, 
iar CSM Ploiești „alb” poziţia a 
9-a. CSM Ploiești s-a ales și cu 
două distincţii individuale: Vlad 
Tronaru a fost declarat cel mai bun 
portar al turneului, iar Alexandru 
Catinca a fost cel mai tânăr jucător, 
fi ind născut pe 4 octombrie 2013.

Lotul de jucători pe care Lucian 
Catinca l-a folosit în competiţia 
de la Buft ea a fost următorul: 
Vlad Tronaru și Gabriel Coman 
Tot (portari), Robert Cibotaru, 
Eduard Zaharia, Iannis Feraru, 
Bogdan Pană, Ioan Elisei, Matei 
Otavă, Dincă Filip, Erik Andrei 
Bontaș, Erik Andrei Radu, 
Alexandru Stroie, Ianis Voinea, 
Eric Constantin, Robert Mihalcea, 
Gabriel Voicilă și Alexandru 
Catinca (jucători de câmp).
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Atletism

Fotbal

Înot

ouă dintre echipele doi Mai mult Rareș Leescu a fost Cernolomets (Bulgaria marcatori

Federaţia Română de Nataţie și Pentatlon Modern a 
programat, în Bazinul „Lia Manoliu” din capitală, 

Campionatul Naţional 
rezervat copiilor de 10-11 
ani, competiţie la care CSM 
Ploiești a participat cu 11 
sportivi (6 fete și 5 băieţi). 
Cele mai bune rezultate au 
fost obţinute de Alexandra 
Avram, care a ocupat locul 
al 3-lea în clasamentul 
general al fetelor de 10 ani 
graţie medaliei de bronz 
obţinută în proba de 50 
metri bras cu timpul de 
43:14 secunde și celor două 
locuri 4 de la 100 metri liber 
(timp 1:13:76 minute) și 50 
metri fl uture (timp 36:33 
secunde). Dintre băieţi, cea 
mai bună evoluţie a avut-o 
Mihai Capisizu (10 ani), 
care a ocupat locul al 6-lea 
atât la 100 metri liber, cu 
timpul 1:12:17 minute, cât și 
la 50 metri spate, cu timpul 
de 38:22 secunde.
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CSM-CFR-CSȘ Ploiești a 
obţinut două medalii de 

bronz la Cupa României, prin Andrei 
Cristescu (-60 kg) și Ștefăniţă Niţescu 
(-66 kg), același Andrei Cristescu 
reușind să devină vicecampion 
naţional în Campionatul Naţional Ne 
Waza. Competițiile au fost găzduite 
de Sala „Nato” a Hotelului Piatra 

Mare din Poiana Brașov, la startul 
lor afl ându-se 128, respectiv 110 
sportivi de la peste 40 de cluburi din 
ţară. Printre aceștia s-au numărat și 
reprezentanţii CSM-CFR-CSȘ Ploiești, 
care sunt pregătiţi de Gheorghe Savu 
(coordonator), Mihai Trandafi rescu, 
Doru Munteanu și Cosmin Slăveanu.
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Cei mai mici atleţi ai Clubului Sportiv Municipal Ploiești 
(pregătiţi de Gabi Hurmuz și Maria Sîrbu) au participat, 

vineri și sâmbătă, la Etapa fi nală a Campionatului Naţional de 
copii 1 și 2, găzduită de stadionul „Iolanda Balas Soter”, din 
București, și au reușit o serie de performanţe notabile, cele mai 
importante fi ind o medalie de argint și una de bronz. Ambele 
medalii au fost cucerite de Mihai Vlădoiu, care a fost al doilea 
în proba de 300 metri, cu timpul de 45.48 secunde, și al treilea 
la 200 metri, cu timpul de 28.51 secunde. 

Petroliștii au susținut, sâmbătă 
după-amiază, primul joc 

test al verii, după aproape două 
săptămâni de la reluarea pregătirilor 
și la distanță de trei zile de startul 
perioadei de cantonament. Elevii 
lui Nae Constantin au mers la 
Breaza, pentru întâlnirea cu CSO 
Tricolorul, și s-au impus la limită, 
scor 1-0 (0-0), cu golul marcat de 
către Alexandru Saim Tudor (58). 
Tehnicianul „lupilor” a alcătuit două 
formule distincte pentru primul 
amical, începând partida cu un „11” 
alcătuit din Cebotari (32 Jercălău) 
– Pârvulescu, Meijers, Huja, A. 

Oprea – Cebotaru, Licsandru – 
Constantinescu, Vajushi, Nițescu – 
Diarra. Petroliștii au controlat, așa 
cum era de așteptat, jocul, și au avut 
mai multe ocazii bune pe parcursul 
primei reprize, dar Constantinescu 
(8), Diarra (15), Cebotaru (32) sau 
Nițescu (42) n-au reușit să deschidă 
scorul. După reluare, Constantin 
a apelat la Jercălău (60 Avram) – 
Șt. Niță, Lică, Manolache, Țicu – 
Olaru, S. Pană – Bratu, Boțogan (65 
D. Ilie), Saim Tudor – Măzărache, 
iar Saim Tudor a marcat, în 
minutul 58, unicul gol al întâlnirii, 
surprinzându-l pe portarul Neacșu 
cu un șut expediat dintr-o lovitură 

liberă de la 22 de metri, lateral 
stânga.

Iată și garnitura pe care au 
aliniat-o gazdele de la CSO 
Tricolorul: Iscru – S. Toader, Minea, 
O. Gheorghe, Țone, Al. Popa, 
Vl. Burlacu, A. Rusu, Ștefănoiu, 
Duricu, Ciobanu. Rezerve: Neacșu 
– C. Gheorghe, Al. Chivu, C. Chivu, 
Ariciu, Ioniță, Șt. Burlacu, Diaconu.

Petroliștii au început luni stagiul 
centralizat al verii, ce se va întinde 
până pe 9 iulie și se va desfășura la 
Ploiești. Următorul joc de pregătire 
este programat pentru sâmbătă, 3 
iulie, la Brașov, cu Farul Constanța 
(ora 13.00).

PETROLIȘTII, ÎN FRUNTE LA KIDS STAR CUPPETROLIȘTII, ÎN FRUNTE LA KIDS STAR CUP

ALEXANDRA AVRAM, ALEXANDRA AVRAM, 
LOCUL 3 LA CAMPIONATUL NAȚIONALLOCUL 3 LA CAMPIONATUL NAȚIONAL

DOUĂ MEDALII DE BRONZ 
LA CUPA ROMÂNIEILA CUPA ROMÂNIEI

MIHAI VLĂDOIU, MEDALII MIHAI VLĂDOIU, MEDALII 
LA CN DE COPII 1 ȘI 2LA CN DE COPII 1 ȘI 2
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