
“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20

www.ziarulploieştii.ro; www.zpl.rowww.ziarulploieştii.ro; www.zpl.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştiihttps://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

AVEM O DRULĂ, AVEM O DRULĂ, 
MARE SCULĂ!MARE SCULĂ!

ACTUALITATE  pagina 4 ACTUALITATE  pagina 7

S-a întors roata! Primăriile S-a întors roata! Primăriile 
PNL, favorizate de PNL, favorizate de 
conducerea liberală a CJ Prahovaconducerea liberală a CJ Prahova

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ  pagina 8

De ce votul pentru De ce votul pentru 
PAS și toată puterea PAS și toată puterea 
președintelui Maia Sandupreședintelui Maia Sandu

MOZAIC  pagina 10

Nr. 1968 •  8 - 14 iulie 2021
 • 12 pagini - 2 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

„Morala a apărut odată cu viciul.”
- Culese de Tata  Alexander Humboldt (1769 - 1859) geograf german 
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România are 9 România are 9 
pensionari la 10 pensionari la 10 
salariațisalariați

Arme biologice Arme biologice 
şi vectori şi vectori 
pandemici (III)pandemici (III)

Țin din capul locului să subliniez 
că mă dezgustă, și asta se vede de 

ani de zile și în scris, modul în care niște 
incompetenți, analfabeți, săgeți…pe scurt, 
în marea lor majoritate niște nimeni, sunt 
puși să conducă diverse instituții de stat 
sau în care statul este acționar majoritar, 
ca sinecure de partid.

DAR…
Nu cred că știe 2 la sută din populația 

țării cine este ministrul transporturilor. Nu 
a făcut un km de drum nou, pod nou, sens 
giratoriu nou….aproape nimic. Poate ceva 
marcaje. Cică a fost preocupat în primele 
luni de mandat în special de proceduri și 
de scheme de personal. Pe scurt, specialist 
în nimic. Asemeni “fratelui” de la sănătate, 
demisul userist Voiculescu, de-asemenea 
specialist în gargară și mai puțin în făcut, 
s-a remarcat prin cu totul altceva decât 
prin ceea ce este plătit cu câteva mii de 
euro pe lună, ca să facă. Și anume, a ieșit 
la rampă ca omul care a scos la iveală, 
cu ajutorul unor stenograme frumos 
machiate, ceea ce știm de 30 de ani încoace 
că se întâmplă, fi e că vorbim de PNL, PDL, 
PSD, PMP…sau orice alt partid perindat 
pe la guvernare. Nu mă miră nici faptul 
că președintele CJ-Ph l-a vrut pe nu știu 
cine, în nu știu ce funcție sau că problema 
se pune la modul ăsta. Și cred că nu îi 
miră nici pe pesediști practica (de aceea 
au și tăcut, în marea lor majoritate). Ceea 
ce îmi pare ciudat este că la un astfel de 
dialog, avem un ministru (Drulă) care a 
ieșit, la fi nal, drept exemplu de om vertical, 
care nu răspunde la presiuni de numiri pe 
funcții, în speță menținere pe post, prin 
simplul fapt că NU SE AUDE în discuții, 
sau mai bine zis, a fost șters aproape de tot 
din stenograme.

Măi oameni buni, nu vi se pare nefi resc 
că domnul sculă, pardon!, Drulă, dacă era 
atât de integru și moral, când Dumitrescu 
i-a cerut să nu îl schimbe pe tipul cu pricina, 
nu l-a poft it afară, pe ușă, arătându-i codul 
penal ori biblia, și bătându-i obrazul că așa 
ceva NU SE FACE!? Mai ales că se pare că 
știa că este înregistrat. Cum nu înțeleg de 
ce, dacă e atât de corect, nu l-a certat public 
și pe Voiculescu (colegul lui de partid), 
atunci când a fost ministru al sănătății și 
a epurat pe criterii discutabile aproape tot 
ministerul. De ce e mai puțin vinovat ca a 
vrut să-și facă echipa lui de oameni în care 
avea încredere!?

Pe de altă parte nu îl înțeleg nici pe 
Dumitrescu de ce tace în păpușoi, dacă nu 
se simte vinovat de nimic…sau de nimic 
din ce or mai conține stenogramele!?

Concluzia?
Curat-murdar, coane Fănică!

Moment aproape crucial, în Republica Moldova, duminică, 
11 iulie, când au loc alegerile anticipate parlamentare. 

Basarabenii de peste Prut și cei afl ați pretutindeni în lume au de ales 
între apropierea de Uniunea Europeană și stagnare. Au de ales între a 
sprijini calea spre dezvoltare promovată cu atâta asiduitate și reușite 
de președintele Republicii, Maia Sandu și încremenirea în trecutul ce 
a presărat sărăcie. Multă sărăcie și neputință. Au de ales între valori 
reale și populism. 

PE 11 IULIE ESTE ZIUA CÂND PUTEREA ADEVĂRATĂ 
STĂ ÎN MÂNA POPORULUI MOLDOVEAN. 

Foarte importantă este prezența la vot. Foarte importantă este 
unirea forțelor binelui, în interesul celor mulți. Forțe care apoi, cine 
știe, îi vor readuce pe fi ii și fi icele Moldovei acasă! PE 11 IULIE IEȘIȚI LA VOT. MASIV!
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LOCUL 10 LA NIVEL LOCUL 10 LA NIVEL 
NAȚIONAL CA RATĂ NAȚIONAL CA RATĂ 
DE PROMOVARE LA DE PROMOVARE LA 

BACALAUREATBACALAUREAT

Rata de 
promovare 

la examenul de 
bacalaureat înainte 
de contestații a 
fost de 67,81% la 
nivel național, în 
creștere cu aproape 
5 procente față 
de anul trecut; 
din 126.999 de 
candidați prezenți 
(110.358 din 
promoția curentă și 16.641 din 
seriile anterioare) au promovat 
86.120 de absolvenți. Tot la 
nivel național, 112 elevi au 
obținut media generală 10. 
În Prahova, promovabilitatea 
este peste media pe țară, de 
75,9%, procent care plasează 
județul pe poziția a 10-a, 
după Cluj, Iași, Bacău, Galați, 

Brăila, București, Sibiu, Brașov, 
Alba. În schimb, elevii din 
județ au obținut 6 note de 10, 
situându-se pe locul al 4-lea, 
după Sectorul I București, Iași 
și Botoșani. Mediile maxime 
au fost obținute de trei liceeni 
de la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”, doi de la CN „Nichita 
Stănescu” și unul de la CN „I.L. 
Caragiale.”

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

La un an după ce a 
fost declarat unitate 

suport Covid-19, Spitalul 
General CF Ploiești, cu tot 
cu ambulatoriul integrat, și-a 
reluat activitatea pentru toți 
pacienții. Deocamdată va 
funcționa în sistem mixt, în 
sensul că va trata atât bolnavi 
Covid cât și non-Covid, evident, 
cu asigurarea circuitelor 

corespunzătoare.  Perioada 
de pandemie a fost ca o mare 
piatră de încercare pentru 
această unitate spitalicească de 
elită. Chiar managerul unității 
a răsufl at ușurat: „Da, Spitalul 
General CF Ploiești a revenit 
la activitatea normală! Suntem 
bucuroși că vă putem acorda 
servicii medicale de calitate, în 
siguranță!”.

SPITALUL CF SPITALUL CF 
PLOIEȘTI, PLOIEȘTI, 

DESCHIS PENTRU DESCHIS PENTRU 
TOȚI PACIENȚII!TOȚI PACIENȚII!

ALEGERI CRUCIALE ÎN ALEGERI CRUCIALE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVAREPUBLICA MOLDOVA

Angajații SGU au anunțat că au 
refăcut fântâna arteziană din 

zona hotelului Prahova. Noi punem o 
altă întrebare: există vreo idee la nivelul 
municipalității pentru a schimba cu 
totul această fântână veche? Sau există 

vreo intenție a impune proprietarului 
parcării din fața hotelului să aducă 
ceva îmbunătățiri locului, în prezent 
destul de hâd? Primăria ar vrea să 
refacă pavimentul din acel perimetru, 
și el destul de ciobit?

EXISTĂ VREO IDEE DE REFACERE GENERALĂ EXISTĂ VREO IDEE DE REFACERE GENERALĂ 
A ZONEI HOTELULUI PRAHOVA?A ZONEI HOTELULUI PRAHOVA?

Brăila București Sibiu Brașov

ÎN SCHIMB, PRAHOVA STĂ BINE LA MEDIILE DE 10!
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RAZIE PE MAI MULTE DRUMURI DIN 
PRAHOVA

O acțiune organizată de Inspectoratul 
Județean de Poliție Prahova a avut loc pe 
raza Secției de Poliție Rurală nr. 6 Ciorani, 
în localitățile Baba Ana, Ciorani, Fulga, 
Sălciile, Colceag și Boldești Grădiștea. 
„Acțiunea a avut drept obiective respectarea 
normelor de conviețuire socială, prevenirea 
și combaterea criminalității stradale 
precum și respectarea normelor rutiere. În 
cadrul acțiunii au fost angrenați peste 40 de 
polițişti care au legitimat aproximativ 210 

persoane şi au controlat aproximativ 170   
de autovehicule și 16 societăți comerciale”, 
a precizat IPJ Prahova. Pe durata acțiunii, 
polițiștii au aplicat aproximativ 45 de 
sancțiuni contravenționale în valoare 
de peste 16.000 de lei. „Totodată au fost 
reținute două permise de conducere şi patru 
certifi cate de înmatriculare. Precizăm faptul 
că astfel de acțiuni vor fi  organizate și în 
perioada următoare”, a anunțat IPJ Prahova.

INCENDIU LA ACOPERIȘUL UNUI 
BLOC DIN CÂMPINA

Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru localizarea și stingerea 
unui incendiu care a cuprins acoperișul 

unui bloc de locuințe situate pe strada 
1 Mai din Câmpina. La fața locului, potrivit 
ISU Prahova, au intervenit șase autospeciale 
de stingere, o autoscară și o ambulanţă. 
Pompierii militari au lucrat la localizarea și 
lichidarea incendiului care se manifesta la 
acoperișul blocului (P+4). Din fericire, nu 
au fost identifi cate victime. Ca măsură de 
protecție, pompierii au evacuat etajele III și 
IV.  

„Incendiul a fost lichidat. A ars acoperișul 
construcției pe o suprafață de aprox. 50 
mp și au fost evacuate 25 de persoane 
(fără probleme medicale)”, a precizat ISU 
Prahova. Cel mai probabil incendiul a 
izbucnit din cauza unui trăznet.

Adresându-se plenului 
Parlamentului, nici 

nu contează pentru ce ocazie, 
premierul Florin Cîțu a făcut o gafă 

de zile mari, începând cuvântarea 
cu...„onorată instanță”.  Mda, 
Florine, s-au putea să ai dreptate, 
însă numai cu expresia „instanță”; 
cât despre „onorată”... avem mari-
mari îndoieli c-ar fi ! Bine că măcar 
tu n-ai vreun dosar penal, că cine 
știe cum le mai spuneai și ălora! 

-Onorat nu-i, dar ce să fi e,
După a ta teorie?
La o astfel de instanță,
Stai, Florine, la distanță!

Ludovic Orban a afi rmat 
că partenerii de la USR-

PLUS „parcă nu s-au născut aici”, 

asta fi indcă nu i-a „văzut jurând 
pe Bibile sau să își facă cruce”. Pe 
urmă, Orban a dat-o pe biserică: 
„Trebuie să fi m, cei de la PNL, 
puternic ancorați în istoria noastră, 
în tradițiile noastre, în obiceiurile 
specifi ce, în menținerea identității, 
a personalității poporului român. 
Trebuie să fi m un partid puternic 
legat de Biserică, un partid care 
să promoveze morala creștină ca 
fundament al moralei publice.”

-Acuma, dragă, despre cruce
Știm Bierica ce zice.
Dar Fenechiu vost` s-a închinat
Când de hoție s-a contaminat?

Apropo de tradiții și 
obiceiuri: să fi e în tradiția 

PNL să promoveze șefi  de 
partid care nici măcar n-au luat 
bacul? Exemplu: băiatul ăla al 
vostru, Daniel Moroșanu, prim-
vicepreședinte al PNL Vrancea, 
care n-a reușit nici la 43 de ani să 
aibă o diplomă de maturitate. Anul 
ăsta el s-a înscris la proba de limba 
română, dar la intrarea în sală s-a 
răzgândit și a plecat de la școală.

-O funcție la PeNeLeu
Nu se obține prea greu.
Greu la voi, dar-ar năpasta, 
E cu bacul și cu cartea!

Procurorul-șef al DNA,  Crin 
Bologa, a afi rmat că 

ascunderea bunurilor obținute 

prin fapte de corupție se face  „în 
moduri din ce în ce mai sofi sticate”, 
iar unele dintre persoanele 
investigate  dispun de sume mai 
mari decât bugetul Direcției 
Naționale Anticorupție. 

-Semnul bogăției
Ne-a atins pe toți,
Căci hambarul României
Este plin... de hoți!

Deputatul PSD Sorin 
Grindeanu a declarat, la 

dezbaterea moțiunii de cenzură în 
Parlament, că la Palatul Victoria 
nu există o echipă de guvernare, 
ci „niște găști dirijate doar de 
interesele lor politico-fi nanciare, iar 
pentru șefi a acestor găști numite 
PNL și USR se luptă cei patru 
cavaleri ai apocalipsei naționale: 

Cîțu, un megaloman periculos 
rupt total de realitate; Orban-un 
maestru al învârtelilor subterane; 
Barna-penalul de tip nou; Cioloș-o 
creatură ciudată, un agro-
conțopist”. Uite cine vorbește! Uite 
cine ne dă lecții! Grindeanu, ăla 

cu „noaptea, ca hoții”! Dar tupeu 
ai, băiete, unul mare cât și prostia 
ce-o cuprinzi!

-Oamenii de tipul nou
Sincer... au cam leșinat
Auzind vorbind un bou...
Dar din ăsta patentat!

Dar apropo de ăștia noi: 
ai dreptate, Grindene, 

e nasol că nu te poți înțelege la 

matrapazlâcuri cu unul ca Drulă, 
nu? Până și șmecherii de la PNL 
vă regretă. Ia uite ce ziceau niște 
arestați liberali de la Transporturi 
pe care, na, i-a prins DNA în 
fl agrant: „este totuși o problemă cu 
acest om, care nu pot să spun că-i 
om, e un câine acest Drulă, trebuie 
să găsim o soluție pentru el. Cine 
i-a băgat pe ăștia, pe USR-iști, îs 
nebuni, mai bine lucrezi cu PSD-
iștii.”

-E un adevăr comun
În politică, la noi:
Cel corect este nebun
Fiindcă nu poți să-l îndoi!

Că-i așa o confi rmă și colegul 
tău, senatorul social-

democrat Marius Humelnicu, care 
îl numește „sifon” pe ministrul 

Transporturilor, Cătălin Drulă, 
după izbucnirea scandalului legat 
de înregistrarea, în biroul său, a 
doi lideri PNL de către procurorii 
DNA: „Dacă ai nevoie de Sifon 
pentru șpriț, apelează la Drulă”.

-Să fi i tu primul Baron
Ce se teme de-un Sifon?
Bea deci vinul fără șpriț,
Să nu te ia vreun sughiț!

Fostul judecător al Curții 
Constituționale a României, 

Petre Lăzăroiu, a spus că îl 
bucură decizia prin care CCR  a 
hotărât că revocarea Avocatului 
Poporului (Renate Weber) este 

neconstituțională. Motivul invocat: 
legea este cu probleme, automat și 
revocarea e problematică. Mda, 
Lăzăroiule, dar tu, în 2012, ai zis 
că revocarea lui Gheorghe Iancu 
e cât se poate de constituțională, 
deși atunci funcționa aceeași lege. 
Zi-mi și mie, când ai judecat 
corect, atunci sau acum?

-Cu tine legea, Petre, 
Ne joacă mereu feste,
Când ai tu interesul
Își schimbă într-una fesul!

Apropo, Renate Weber a 
depus acțiune în instanță 

prin care a contestat revocarea sa 
pe cale parlamentară din funcția 
de Avocat al Poporului: „a fost un 
mare abuz. Eu continui să spun că a 
fost vorba de un atac fără precedent 
la instituția Avocatul Poporului și 
cred că acest lucru este inadmisibil 
și nu trebuie să se mai repete 
niciodată.”

-Asta-i clar, e hotărât,
Ni te bagi dragă, pe gât!
Ar trebui să știi, Renate, 
Amor cu sila nu se poate!

 Săptămâna pe scurt 
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UN BĂRBAT DIN MĂNECIU A 
AMENINȚAT CĂ-ȘI DĂ FOC LA CASĂ 

Polițiștii Postului de Poliție Măneciu au 
fost sesizați, printr-un apel 112, de către 
un bărbat, în vârstă de  63 de ani, care 
amenința, potrivit IPJ Prahova, „cu faptul 
că va produce în mod intenționat o explozie, 
în imobilul în care locuiește cu ajutorul a 6 
butelii cu gaz”. „La fața locului au acționat 
polițiști și luptători SAS Prahova, împreună 
cu luptători din cadrul S.I.A.S.-I.G.P.R., 
sprijiniți de lucrători ISU, care au îndepărtat 
pericolul iminent. La acest moment, 
persoana în cauză se afl ă în custodia Poliției. 

Față de acesta vor fi  dispuse măsurile legale, 
bărbatul nefi ind la prima faptă de acest gen. 
Reamintim că, în luna ianuarie a anului 
curent, bărbatul a sesizat Poliția cu privire 
la faptul că își va incendia autoturismul, 
la fața locului acționând polițiștii. Doar 
în cursul anului 2021, persoana în cauză 
a efectuat aproximativ 20 de apeluri prin 
SNUAU 112, invocând diferite motive 
nefondate, fapt pentru care a fost sancționat 
contravențional”, a anunțat IPJ Prahova.

S-A ALES CU DOSAR PENAL ÎN 
URMA UNUI ACCIDENT RUTIER
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier  

au fost sesizați cu privire la producerea 
unui accident rutier pe DN1 E60, în afara 
localității Negoiești, soldat cu pagube 
materiale. „În fapt, șoferul autovehiculului, 
ar fi  pierdut controlul volanului și a intrat 

în separatorii de sens din beton, ulterior, 
fi ind proiectat în afara părții carosabile, 
fără a necesita îngrijiri medicale. În urma 
testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat 
valoarea de 0,88 mg/l alcool pur în aerul 

expirat”, a precizat IPJ 
Prahova. Bărbatul a fost 
condus la o unitate medicală 
în vederea recoltării de 
mostre biologice de sânge. 
„În cauză a fost întocmit 
dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
conducere sub infl uența 
băuturilor alcoolice sau a 
substanțelor psihoactive”, a 
anunțat IPJ Prahova. 

 Săptămâna pe scurt 
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Primăria Ploiești a fi nalizat lucrările de modernizare și 
reabilitare a unui nou loc de joacă, situat în Parcul Nord, 

pe strada Cameliei, la intersecția cu Șoseaua Nordului. Spațiul 
de relaxare destinat celor mici este dotat cu echipamente și 
accesorii noi: complex de joacă, căsuță tip ciupercă, hintă, leagăn 
dublu, jucării pe arc, carusel rotativ cu băncuță, balansoar din 
lemn, balansoar pe arcuri cu patru locuri, pergolă din lemn 
cu bancă, pergolă rustică și masă pentru șah, cățărătoare din 
plasă. S-au executat, de asemenea, lucrări de pavare a aleilor, cu 
borduri și pavaj special cu cauciuc antitraumă.

Investiția a fost sponsorizată de S.C. Aquila Part Prod 
Com S.R.L., în baza unui contract în valoare de 240.243,00 
lei. Autoritățile locale au anunțat că vor continua să deruleze 
lucrări de modernizare, dar și să dezvolte parteneriate similare, 
în vederea realizării altor locuri de joacă sau zone de recreere și 
agrement, moderne și sigure.

Numărul cetățenilor de onoare ai 
orașului Ploiești a urcat la 92, 

după ce aleșii locali au votat acordarea 
acestei distincții prof. univ. dr. Georgeta 
Mariana Filitti, pentru „prodigioasa 
activitate ca istoric, pentru promovarea 
culturii și societății române în spațiul 
european, precum și pentru promovarea 
cercetării autentice, cu accent pe 
adevărul istoric”. Născută la București, în 
1938, istoricul Georgeta Filitti   a studiat 
la Liceul „Gheorghe Lazăr” și Facultatea 
de Istorie a  Universității din București, 
iar în 1971 și-a luat doctoratul în istorie 
la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca.

În perioada 1961-1998 a lucrat ca 
editor și cercetător la Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” al  Academiei Române. 
În 1983, a obținut Premiul „Nicolae 
Bălcescu” al Academiei Române 
pentru editarea  Oratoriei  lui  Mihail 
Kogălniceanu (9 volume). A fost consilier 
la Fundația Ion Ghica (1997-2004), 
bibliotecar și șef de serviciu la Biblioteca 
Metropolitană București(2004-2007) și 
cercetător la  Institutul Național pentru 

Memoria Exilului Românesc (2007-
2010). A publicat numeroase cărți, ediții 
critice, peste 400 de articole în reviste 
de specialitate din țară și străinătate. 
Ca  lector la Fundația Calea Victoriei, a 
susținut 70 conferințe sub titlul „Istoria 
românilor prin familii”, despre familii 
boierești de seamă cât și despre La Belle 
Époque, despre istoria românilor, despre 

poveștile Bucureștiului de altădată, a 
instituțiilor de seamă si a clădirilor de 
patrimoniu încă existente în capitală și 
în împrejurimi. A fost decorată de Regele 
Mihai I cu Crucea Casei Regale, în anul 
2012  și de Președintele României cu 
Ordinul Național „Serviciul Credincios” 
în grad de Cavaler, în anul 2019.

PRAHOVA, PRAHOVA, 
LOCUL 5 PE LOCUL 5 PE 
ȚARĂ, LA ȚARĂ, LA 

EVALUAREA EVALUAREA 
NAȚIONALĂNAȚIONALĂ

După soluționarea contestațiilor, Prahova 
a rămas la același procent de 81,1% al 

absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note 
egale sau mai mari de 5 (cinci) la probele Evaluării 
Naționale, cifră care situează județul pe locul 5 la 
nivel național, după Cluj-88,7%, București-88%, 
Brăila-86,6% și Galați-81,7. Reevaluarea celor 745 
de contestații (375 la limba și literatura română 
și 371 la matematică) a adus însă modifi cări în 
interiorul acestui procent: a crescut numărul 
candidaților cu media generală 10, de la 6, la 8; în 
421 (56,5%) de cazuri a fost mărită nota (254 la 
limba și literatura română și 167 la matematică); în 
alte 237 (31,8%) de cazuri nota a fost micșorată (94 
la limba și literatura română și 143 la matematică); 
87 de lucrări (11,6%)  au păstrat nota inițială. În 
fi nal, la proba de limba și literatura română, 4.384 
de candidați (89%) au încheiat examenul cu note 
mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 
20 de candidați au obținut nota 10. La matematică, 
3.451 de candidați (71%) au primit note mai mari 
sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 59 de 
candidați au obținut nota 10. 

Rata de participare a fost de 95,8%, fi ind prezenți 
la examen 4.851 de absolvenți, dintr-un total de 
5.065 de elevi înscriși.

Memoria Exilului Românesc (2007 poveștile Bucureștiului de altădată a

200.000 LEI 200.000 LEI 
PENTRU ONG-URI

Anul acesta, Consiliul Județean Prahova 
a rezervat suma de 200.000 lei pentru 

activitățile nonprofi t. Se pot depune cereri de 
fi nanțare nerambursabilă din fonduri publice 
pentru proiecte din domeniile  cultură și 
învățământ, sănătate, tineret, protecția mediului 
și sport. Sumele pentru o aplicație variază între 
5.000 lei (valoarea minină) și 40.000 lei (valoarea 
maximă). Atribuirea contractelor de fi nanțare 
nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției 
publice de proiecte,  în limita fondurilor publice 
alocate programelor, cu respectarea principiilor de 
liberă concurență, efi cacitatea utilizării fondurilor 
publice, transparență, tratament egal, excludere 
a cumulului, neretroactivitate și cofi nanțare. În 
prezent, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
„Programului anual al fi nanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice pentru activități nonprofi t de 
interes județean” se afl ă în consultare publică. Iar 
ghidul solicitantului poate fi  consultat la adresa 
http://www.cjph.ro/.../Doc.../Anunturi/2021/
HCJ-Ghid-ONG.pdf.  

Consiliul Județean Prahova a anunțat 
că reprezentanții săi au semnat 

contractul pentru servicii de elaborare a 
Studiului de fezabilitate pentru „Varianta 
Ocolitoare Mizil“. Licitația a fost câștigată 
de  asocierea de fi rme SC Dineng Dev 
SRL (Ploiești), ca lider și SC Ria Deing 
Conulting SRL (Voluntari) plus SC Incon 
Development SRL (București, Sector 
4), durata de realizare a documentației 
fi ind de 90 de zile. CJ nu a făcut niciun 
comentariu despre valoarea lucrării, 
dar se pare că, potrivit achiziției din 

SEAP, ar fi  vorba despre 910.350,00 lei. 
În justifi carea demersului, autoritățile 
apreciază că drumul de centură, în afară 
de a „contribui  la dezvoltarea zonei, va 
duce la creșterea mobilității, la reducerea 
timpului de deplasare pentru transportul 
de persoane, mărfuri, materie primă etc., 
mărirea siguranței circulației rutiere și 
pietonale, scăderea noxelor.” Varianta 
ocolitoare va avea caracteristicile unui 
drum județean, ce conține și o serie de 
lucrări de artă,  gen poduri și podețe, 
pasarele etc. În urmă cu aproximativ 10 
zile, CJ Prahova a mai semnat un contract 

NOU PARC DE JOACĂ PE STRADA CAMELIEINOU PARC DE JOACĂ PE STRADA CAMELIEI

ISTORICULISTORICUL  GEORGETA FILITTIGEORGETA FILITTI,,  
CETĂȚEAN DE ONOARE AL PLOIEȘTIULUICETĂȚEAN DE ONOARE AL PLOIEȘTIULUI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CONTRACT PENTRU SF CENTURĂ CONTRACT PENTRU SF CENTURĂ 
OCOLITOARE LA MIZILOCOLITOARE LA MIZIL

asemănător pentru drumul de centură 
Azuga-Bușteni, documentația costând 
999.600 lei (fara TVA). Tot CJ mai spune 
că, după fi nalizarea procedurilor de 
licitație, vor fi  semnate contracte  pentru 
studiile de fezabilitate ale variantelor 
ocolitoare Păulești, Comarnic și Bănești-
Valea Doft anei.
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INCENDIU ÎNTR-UN APARTAMENT 
DIN BREAZA. 18 LOCATARI S-AU 

AUTOEVACUAT
Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină după ce un incendiu a izbucnit 
într-un apartament situat pe strada 
Bulevardul Republicii din Breaza. La fața 
locului, potrivit Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Prahova, au intervenit 
două autospeciale de stingere cu apă și 
spumă, o autoscară și o ambulanță. La acestă 
intervenție a participat și Serviciul Voluntar 
pentru Situații de Urgență Breaza. Inițial, 

potrivit ISU 
Prahova, au 
fost evacuate în 
prima fază două 

persoane din apartamentul incendiat, iar 18 
locatari s-au autoevacuat. După localizarea 
și stingerea focului, pompierii militari 
urmează să stabilească și cauza probabilă a 
incendiului. 
ACCIDENT FEROVIAR LA VĂRBILĂU

Accidentul feroviar s-a produs pe 
raza localității Vărbilău după ce un tren, 
cu aproximativ 80 de călători, care se 
deplasa pe ruta Ploiești – Slănic, a lovit un 
autoturism. La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje de salvare. În momentul 
impactului, în auto se afl au trei persoane. În 

urma coliziunii, o persoană a avut nevoie de 
îngrijiri medicale, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Prahova. Trafi cul 
rutier s-a desfășurat fără probleme.
ACCIDENT LA GURA VITOAREI. UN 
MOTOCICLIST A AJUNS LA SPITAL

Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, 
pe raza comunei Gura Vitioarei, după ce un 
auto și un motociclist au intrat în coliziune. 
În urma impactului, un tânăr în vârstă de 
27 de ani, care conducea motocicleta, a 
fost transportat la spital. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, ale ISU 
Prahova, dar și un echipaj de la Terapie 
Intensivă Mobilă. Potrivit ISU Prahova, 
acesta prezenta mai multe traumatisme, 
dar și o fractură la gamba. Tânărul în vârstă 

de 27 de ani a fost transportat la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești. Conducătorul auto a 
refuzat examinarea, potrivit ISU Prahova.

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

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

luminoase • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

ROMÂNIA ARE 9 PENSIONARI LA 10 SALARIAȚI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

În trimestrul întâi al acestui an, 
potrivit Institutului Național 

de Statistică, România avea 5.099 
mii de pensionari, în scădere cu 34 
de mii față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Dintre aceștia, 5.098 
mii primeau pensii de asigurări 
sociale, după cum urmează: 4.028 
mii pensionari pentru limită de 
vârstă; 14 mii pensie anticipată; 96 
mii pensie anticipată parțial; 444 mii 
penie de invaliditate; 516 mii pensie 
de urmaș. Pensia medie lunară 

(determinată luând în calcul sumele 
pentru pensiile tuturor categoriilor 
de pensionari - de asigurări sociale, 
invaliditate, urmaș etc.- plătite de 
casele de pensii) a fost de 1650 lei, în 
creștere cu 15,95 % față de trimestrul 
I din anul 2020 (1.423 lei). 

Pensia medie de asigurări sociale 
de stat a variat cu discrepanțe 
semnifi cative în profi l teritorial, 
ecartul dintre valoarea minimă și 
cea maximă fi ind de 849 de lei: 1.269 
lei în județul Botoșani, 1.276 lei în 

Giurgiu, 1.296 lei în Vrancea față de 
2.118 lei în Hunedoara, 2.017 lei în 
București și 1.886 lei în Brașov.

Raportul pe total dintre numărul 
mediu de pensionari de asigurări 
sociale de stat și cel al salariaților a 
fost de 9 la 10; acest raport prezintă 
variații semnifi cative în profi l 
teritorial, de la numai 4 pensionari 
la 10 salariați în județul Ilfov, la 
16 pensionari la 10 salariați în 
Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu și 14 
la 10 în Botoșani și Vaslui.
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CÂT DE DEPOLITIZATE CÂT DE DEPOLITIZATE 
VOR FI DIRECTORATELE VOR FI DIRECTORATELE 

DIN ȘCOLI?DIN ȘCOLI?

Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede 
că, în cazul în care posturile de directori de școli 

nu se ocupă prin concurs, directorii interimari să fi e 
numiți de către consiliile de administrație ale școlilor, ci 
nu de inspectoratele școlare. De asemenea, consiliul de 
administrație al școlii va avea și atribuția de a desemna 
cadrul didactic pentru funcția vacantă de director 
adjunct. Inițiatorul proiectului, senatorul USR-PLUS, 
Ștefan Pălărie, a declarat, după adoptarea proiectului său: 
„Tema aceasta este extrem de importantă, pentru că pe 
lângă aspectul descentralizării pentru care milităm atât de 
mult în educație și care este capitol cheie in programul de 
guvernare, as mai adauga încă un element: predictibilitate. 
Trebuie să lăsăm comunitățile școlare sa-și facă treaba! 
Sa lăsam directorul să demonstreze cu rezultate dacă 
poate fi  investit cu încrederea de a continua sau nu. Nu 
ne mai putem permite ca 10.000 de funcții să fi e ocupate 
netransparent prin decizia inspectoratelor școlare, prin 
decizii politice. Nu mai vrem să existe suspiciuni cu privire 
la desfășurarea concursurilor sau decizii discreționare 
cu privire la persoanele implicate.” În unitățile de 
învățământ de stat, consiliul de administrație este organ 
de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, din 
structura aceasta făcând parte: cadrele didactice, inclusiv 
directorul (46%), primarul sau reprezentantul său (7%), 
reprezentanți ai consiliilor locale (23%) și reprezentanți 
ai părinților (23%).

Pe de altă parte, concursurile pentru ocuparea posturilor 
vor fi  organizate, în continuare, de Ministerul Educației, 
prin structurile sale teritoriale. Iar din experiență știm că 
aceste examene, nu știm cum se întâmplă, sunt câștigate 
mereu fi x de candidații care au afi nități către un partid sau 
altul, ceea ce înseamnă că directoratele nu sunt viciate de o 
lege, ci fi x de metehnele partidelor!

RENATE WEBER ÎȘI POATE RELUA RENATE WEBER ÎȘI POATE RELUA 
FUNCȚIA DE AVOCAT AL POPORULUI

Curtea Constituțională a 
României  a publicat motivarea 

deciziei privind Avocatul Poporului, iar 
aceasta spune limpede că Renate Weber 
poate sau este obligatoriu să fi e repusă 
în funcție.

Curtea argumentează că legea care 
reglementează revocarea trebuie să 

stabilească cu certitudine cazurile în 
care intervine această sancțiune și 
trebuie să reglementeze dreptul la recurs 
în fața unei instanțe independente și 
imparțiale. Mai mult, Curtea spune că 
Parlamentul nu poate avea un drept 
discreționar cu privire la aplicarea 
sancțiunii revocării. În concluzie, 
spune CCR, „toate aceste elemente 
constituie, separat și împreună, vicii 
de neconstituționalitate ale hotărârii 
Parlamentului, iar Curtea a hotărât că 
Renate Weber își reia calitatea de Avocat 
al Poporului.” Reamintim că, pe 16 
iunie, Parlamentul a decis ca Weber să 
fi e demisă din această funcție. Ulterior, 
PSD, care a refuzat să participe la 
ședința de destituire, a contestat decizia 
la Curtea Constituțională. Separat, 
Renate  Weber a acționat în instanță, 
la Curtea de Apel București, Camera 

Deputaților și Senatul, după decizia de 
demitere  din funcție. De asemenea, la 
o zi după vot,  Comisia de la Veneția 
a cerut explicații  președinților 
Camerelor, Anca Dragu și Ludovic 
Orban, în legătură cu revocarea 
Avocatului Poporului. Pe 29 iunie, CCR 
a decis că demiterea Renatei Weber din 
funcția de Avocat al Poporului este 
neconstituțională. Peste alte câteva zile, 
respectiv, pe 5 iulie, a fost publicată 
motivarea deciziei unanime a CCR.

Și-acum: de ce este atâta bătaie 
pe această poziție? Simplu: pentru 
că Avocatul Poporului poate bloca 
ordonanțele de urgență emise de 
Guvern, prin atacarea lor la Curtea 
Constituțională, ceea ce Renate Weber, 
numită de PSD-ALDE, a și făcut 
aproape ostentativ în ultimii doi ani!

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

De luni, 12 iulie, Agenția 
de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură (APIA), 
începe controalele pe teren 
pentru cererile depuse în acest 
an în vederea obţinerii plăţilor 
directe din fonduri europene.

Eșantionul de control va 
fi  de 5%, mai mic decât anul 
trecut, a anunțat directorul 
general al APIA, Adrian Pintea, 
la Congresul Fondurilor 
Europene pentru Fermieri. 
Controalele pe teren se vor 
efectua tot prin metodele 

cunoscute, respectiv,  clasic 
și prin teledetecție. Acestea 
vor fi  fi nalizate până în data 
de 15 octombrie, astfel încât, 
începând cu 18 octombrie, să 
înceapă plata în avans. Acestea 
vor fi  efectuate până în data 
de 30 noiembrie, iar din 2 
decembrie și până în 30 iunie 
2022 se vor face plățile fi nale 
corespunzătoare anului 2021. 
La nivel național, au fost depuse 
de fermieri 815.826 de cereri, 
pentru o suprafaţă de peste 9,94 
de milioane de hectare.

APIA ÎNCEPE VERIFICĂRILE ÎN TEREN

urtea Constituțională a
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ACCIDENT PE DN1A, LA VĂLENII DE 
MUNTE. MOTOCICLIST LOVIT DE 

UN AUTO
Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, 

pe raza localității Vălenii de Munte, la km 
111+ 800, pe sensul de mers către Brașov. 
În accidentul rutier, potrivit IPJ Prahova, au 
fost implicate un auto, condus de un bărbat, 
în vârstă de 73 de ani, și o motocicletă, 
condusă de un tânăr în vârstă de 24 de 
ani. La fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Poliției și ale ISU Prahova, precum și 
de la Serviciul de Ambulanță. Cele două 

persoane implicate în 
accident au fost 
testate cu aparatul 

etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Conducătorul motocicletei a 
fost transportat la o unitate medicală.
ACCIDENT PE DN1A, LA MĂGURELE

Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, 
pe raza localității Magurele, la km 102+900, 
pe sensul de mers Ploiești- Brasov, după 
ce două auto au intrat în coliziune. La fața 
locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
ale Serviciului de Ambulanță și ale ISU 
Prahova. În urma impactului, o minoră în 
vârstă de 10 ani, o tânără în vârstă de 24 
de ani și un bărbat în vârstă de 31 de ani 

au fost transportați la spital. Conducătorii 
auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatele a fost negative. Trafi cul rutier s-a 
desfășurat dirijat în zonă.  

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. PATRU 
PERSOANE AU AJUNS LA SPITAL
Accidentul rutier s-a produs în Ploiesti, la 

intersecția străzii Sighet cu strada Triumfului, 
după ce o autoutilitară și un taxi au intrat în 
coliziune.  Autoutilitara era condusă de un 
bărbat în vârstă de 29 de ani, iar autoturismul 
era condus de un bărbat în vârstă de 35 de 
ani.  „Conducătorul auto în vârstă de 35 de 
ani și cei trei pasageri au fost transportați la 
spital (la prima vedere răniți ușor)”, a anunțat 
IPJ Prahova, care a precizat că șoferii au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Polițiștii efectuează cercetări în 
vederea stabilirii circumstanțelor și cauzelor 
producerii evenimentului rutier, potrivit IPJ 
Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

DEPUTATUL ANDREI LUPU A PRELUAT DEPUTATUL ANDREI LUPU A PRELUAT 
CONDUCEREA USR-PLUS PRAHOVA

Deputatul Andrei Lupu a fost ales 
președinte al USR-PLUS Prahova, 

la recentele alegeri interne desfășurate 
într-o tăcere aproape nespecifi că pentru 
lumea noastră politică. Conducerea fi lialei 
județene este completată de vicepreședinții 
Polițeanu Mihai Laurențiu, Ardelean 
Cristian, Bănică Ioana, Neagu Mihai 

Cristian, Pană Constantin, Radovicescu 
Mihai Lucian și Stoica Liviu Adrian. 
Lupu a declarat imediat după ce a primit 
mandatul colegilor săi că „dorește să facă 
din USR-PLUS Prahova una dintre cele mai 
puternice organizații din țară.” Firește, deși 
partidul se afl ă de cinci ani în Parlament, 
noul președinte încă vorbește despre 
schimbarea ideii de a face politică: „Știu 
că sunt un politician tânăr, știu că simplul 
fapt de a mă privi pe mine însumi ca un 
politician prezintă o difi cultate personală, 
dar știu și că energia pe care o am va fi  
dedicată construcției organizației noastre și 
redefi nirii ideii de a face politică în societatea 
noastră. Suntem după 30 de ani de zbateri 
și de neîncredere în cel de lângă noi. Suntem 
suspicioși cu privire la orice acțiune, deseori 
pe bună dreptate. Politicienii de până acum 
au contribuit fundamental la starea în care 
a ajuns societatea românească. Degradarea 

încrederii în instituțiile statului, în 
instrumentele democratice, în clasa politică 
în ansamblul ei este la cote maxime. Ea nu 
se va repara de la sine și nimeni în afară de 
noi nu va putea să schimbe fără să se dedice 
interesului public. Este crezul meu politic 
și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a 
produce o schimbare reală și de substanță 
în mandatul meu la conducerea USR PLUS 
Prahova. Avem nevoie să atragem în politică 
oameni integri și onești, să curățăm impresia 
proastă făcută de politicienii de până acum 
prin acțiuni și fapte, nu prin campanii de 
imagine. E nevoie să oferim cetățenilor 
o nouă înțelegere a politicii și multă 
încredere că participarea lor este apreciată 
și valorifi cată.” Venit în politică pe fi liera 
PLUS, formațiunea condusă de Dacian 
Cioloș, se pare că Lupu va susține la șefi a 
națională a partidului oricare candidat s-ar 
opune liderului actual, Dan Barna.

eputatul Andrei Lupu a fost ales

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Mai mulți deputați ai USR-PLUS au depus un 
proiect de lege care prevede ca persoanele 

condamnate defi nitiv pentru infracțiuni grave 
comise împotriva copiilor să nu mai poată candida 
la alegerile locale și parlamentare. Deși lucrau, 
împreună cu cei de la organizația „Salvați copiii”, 
la un pachet de legi mai amplu pentru protecția 
copiilor, deputații USR-PLUS au decis să depună 
această propunere de urgență, chiar pe fondul 
rezultatului alegerilor parțiale din Prahova, când 
Bogdan Davidescu, primarul comunei Șotrile, 
condamnat pentru pornografi e infantilă, a fost 
reales. Peste 50 de parlamentari au semnat deja 
pentru a susține această inițiativă. În demersul lor, 
parlamentarii au arătat: „Unul din cinci copii din 
Europa cade victimă unei forme a abuzului sexual, 
iar 90% din aceste cazuri nu ajung vreodată în 
atenția poliției sau a instanțelor. Convenția ONU 
recunoaște dreptul copiilor de a fi  protejați împotriva 
oricăror forme de violență. Abuzul sexual asupra 
copiilor este considerat una dintre cele mai grave 
infracțiuni care produc suferință și ale cărei efecte de 
natură fi zică, psiho-emoțională, comportamentală 
și socială se răsfrâng, inclusiv pe termen lung, asupra 
vieții lor. În România, subraportarea abuzului 
sexual comis asupra copiilor este la un nivel acut: 
deși 800 de fete sub 15 ani devin mame în fi ecare an, 
doar 300 de inculpați pentru comiterea infracțiunii 
de act sexual cu un minor ajung să fi e trimiși în 
judecată. Obiectivul acestui proiect de lege este să 
corecteze ceva ce n-ar fi  trebuit să existe vreodată. 
Să reparăm legile proaste care au permis acestor 
infractori și abuzatori să ajungă vreodată în fruntea 
primăriilor sau a altor instituții ale statului. 

Noi credem că persoanele care au fost condamnate 
defi nitiv pentru infracțiuni grave împotriva copiilor 
nu pot să fi e alese să gestioneze comunități sau să 
decidă legi pentru întreaga națiune.”

Proiectul vine să completeze Legea 215/2015 
pentru alegerea autorităților administrației publice 
locale și L 208/2015 privind alegerea Senatului și 
a Camerei Deputaților. Pe scurt, amendamentul 
apare în următoarea formă: „Nu pot fi  alese 
persoanele condamnate defi nitiv pentru comiterea 
de infracțiuni contra vieții, contra libertății 
persoanei, privind trafi cul și exploatarea persoanelor 
vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și 
rele tratamente aplicate minorului, dacă victimele 
sunt minori la data săvârșirii faptelor și nu a 
intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost 
împlinit termenul de reabilitare.”

MODIFICARE MODIFICARE 
LEGISLATIVĂ LEGISLATIVĂ 
GENERATĂ DE GENERATĂ DE 

ALEGERILE ALEGERILE 
DIN COMUNA DIN COMUNA 
ȘOTRILEȘOTRILE

Foștii consilieri locali Cristina 
Cochinescu și Răzvan Stănciulescu, 

împreună cu Mădălina Corciu,  cunoscuți 
pentru activitatea lor în organizații 
nonguvernamentale, au pus bazele 
Asociației Mozaic Comunitar. Aceștia 
au spus că „entitatea nou-înfi ințată își 
propune să conecteze ideile și poveștile 
ploieștenilor și  să implementeze proiecte cu 
impact comunitar. Prin parteneriatele pe 
care a început deja să le încheie, asociația 
se conturează ca un viitor hub al ONG-
urilor din oraș, propunându-și în același 
timp o colaborare strânsă cu reprezentanții 
fi rmelor care doresc să se implice activ și 
să sprijine proiectele comunității locale.” 
Pentru cine nu cunoaște, de numele celor 
trei se leagă o serie de proiecte de succes 
dezvoltate în Ploiești, cum ar fi  „Tocuri 
pe biciclete”, „Atelierul urban”, „Bazarul 

copiilor”, „liceeni @work”, „studenți vs 
campus” etc.

Abia înfi ințată, asociația nu a stat 
prea mult pe gânduri și a organizat deja 
primul eveniment, „Mozaic de Ateliere”, 
rezervat copiilor. Cristina Cochinescu a 
scris: „Mozaic de Ateliere - Ediția a V-a a 

adus în Ploiești multă culoare și bucurie. 
Copiii au benefi ciat de participarea 
gratuită în cadrul a 25 de ateliere cu 
teme diverse, susținute de partenerii 
asociației, iar încântarea celor mici a fost 
maximă. Reprezentanții „Sense” au oferit 
kituri cu măști de protecție și dezinfectante 
pentru mâini tuturor copiilor înscriși 
ofi cial la eveniment, care au participat 
și la o tombolă cu premii, iar voluntarii 
Asociației „Un Strop de Fericire” au fost la 
înălțime, prin contribuția la organizarea 
celui mai colorat și viu eveniment al verii. 
Pe pietonalul din centrul Ploieștiului s-au 
distrat sâmbătă, 3 iulie 2021, peste 400 
de copii! Implicarea în comunitate este 
unul dintre principiile care stau la baza 
constituirii Asociației Mozaic Comunitar.” 
Ca o notă de completare, fondatorii 
acestei noi organizații din peisajul 
ploieștean iubesc emoția, culoarea, iar 
ceea ce îi leagă este faptul că toți trei sunt 
oameni buni!

TREI PLOIEȘTENI AU PUS BAZELE TREI PLOIEȘTENI AU PUS BAZELE 
ASOCIAȚIEI MOZAIC COMUNITAR
PRIMUL EVENIMENT ORGANIZAT: 
MOZAIC DE ATELIERE!

copiilor” liceeni @work” studenți vs adus în Ploiești multă culoare și bucurie
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LUDOVIC ORBAN VREA PNDL III

ROMÂNII, PE PRIMUL LOC LA 
TEORIA CONSPIRAȚIEI

România a revândut 1,1 milioane doze Pfi zer 
către Danemarca. Danezii au adus mulțumiri 
Bucureștiului, fi indcă ei chiar vor să ajungă la o 
rată mare de imunizare. Cât despre noi, se pare că 
lucrurile se mișcă încet de tot. Unde la începutul 
vaccinării eram în top trei ca viteză de imunizare, 
astăzi ne clasăm pe ultimele locuri în UE. La 1 iulie, 
în România erau vaccinate complet 4.564.579 de 
persoane, ceea ce reprezintă un procent de 23,5%. 
Pe undeva calculul este incorect, fi indcă numărul de 
vaccinați se raportează la total populație rezidentă, 
ci nu la cea care poate din punct de vedere medical 
să primească doza (peste 18 ani). Cât despre vârsta 
12-18 ani, vaccinarea abia a început la această 
categorie de vârstă, deci cifra nu ar putea fi  luată 
în discuție deocamdată. În fi ne, într-un clasament 
nu foarte științifi c, țara noastră se afl ă sub media 
europeană. Vă oferim astăzi doar câteva exemple, 
dar din întreaga lume: Israel-57,1%, Chile-54,5%, 
Mongolia-53,9%, Ungaria-50,3%, Regatul Unit-
49,1%, Uruguay-47,2%, SUA-47%, Spania-36,4%, 
Serbia-35,5%, Grecia-34,8, Polonia-34,3%, 
Danemarca-32,5%, Franța-30%, Italia-30,5, 
ROMÂNIA-23,2%, Bulgaria-11,4%, Rusia-11,9%, 
Ucraina-1,5%.

În schimb, când vine vorba despre teoria 
conspirației, românii sunt pe primul loc. Într-un 
sondaj realizat în 10 țări din Europa Centrală și de 
Est, 40% dintre compatrioții noștri cred în scenarii 
care mai de care mai ciudate, ei fi ind secondați de 
Bulgaria. Nu-i nici de mirare că există o astfel de 
percepție de vreme ce știrea cu un preot care i-a 
speriat pe enoriași că le vor crește solzi dacă se vor 
vaccina s-a viralizat cu o viteză uluitoare!

Într-o cercetare realizată de INSCOP Research și 
Verifi eld, în parteneriat cu Centrul de Cercetare în 
Comunicare și Inovare Socială (CoRe) din cadrul 
Facultății de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca, cei intervievați au și explicat care ar fi 

cauzele curentului de opinie antivaccinare, în 
general. Aceștia au răspuns în felul următor:

34,8% menționează știrile și informațiile 
false care apar în presă, 32,6% pun totul pe 
slaba informare a publicului din surse ofi ciale, 
11,5% se tem de calitatea slabă a vaccinurilor și 
medicamentelor de pe piața românească, 9,1% 
sunt de părere că mediatizarea unor persoane cu 
opinii ostile vaccinării este excesivă, 5,5% cred că 
sunt infl uențați de prieteni, iar 6,4% nu au știu să 
răspundă.

Cât despre antivacciniști, aceștia invocă: teama 
de posibile reacții adverse (30,9% ), neîncrederea în 
efi ciența vaccinului (26, 8%), informațiile insufi ciente 
despre vaccinarea anti COVID 19 (14,7%), 
convingerea că virusul nu există (12,7%) etc.

Să vedem însă ce au făcut statul 
român și autoritățile publice locale 

până acum cu PNDL, program aprobat în 
2013 și fracționat ulterior în două etape: 
PNDL I, început din 2013, cu o valoare de 
17,398 miliarde de lei; PNDL II, adoptat în 
2017, cu o valoare de 29,69 miliarde de lei.

PNDL I
Prin PNDL I au fost aprobate 

spre fi nanțare 5.500 obiective de 
investiții: 2.408 pentru drumuri, 995 
pentru alimentarea cu apă, 48 pentru 
apă+canalizare, 585 pentru canalizare, 
817 pentru unități de învățământ, 356 

pentru creșe și grădinițe, 15 pentru 
unități sanitare, 169 pentru poduri și 
podețe și 107 pentru obiective culturale, 
infrastructură publică și alte instituții 
publice, inclusiv sedii de primării 
(capitolul „alte domenii”). Vedeți însă 
bine că, după 8 ani, au fost fi nalizate doar 
67,47% din lucrările aprobate și angajate, 
respectiv, 3.546 de proiecte, din 5.500, 
plătindu-se în schimb 80,65% (14,032 
miliarde lei) din suma totală pusă la 
dispoziție (17,397 miliarde de lei). Date 
suplimentare găsiți în tabelul 1.

Ar mai fi  de spus că, în anul 2019 au fost 
repartizați de la Guvern  897,07 milioane 
lei, iar în 2020, numai 200 mil. lei.

PNDL II
În 2017, primăriile de comune, 

orașe, municipii și consiliiile județene 
au depus peste 13.000 de solicitări de 
proiecte, a căror valoare totală a depășit 
67 miliarde lei. Cum fondurile aprobate 
pentru fi nanțarea etapei a II-a erau de 
maximum 30 de miliarde lei, au fost 
admise spre fi nanțare 7.269 obiective: 
2.138 de proiecte pentru drumuri; 1.401 
pentru școli; 860 creșe și grădinițe; 
596 unități sanitare; 546 alimentare cu 
apă; 253 apă + canalizare; 522 pentru 
canalizare; 456 pentru poduri și podețe; 
497 alte domenii (instituții de cultură, 
sedii primării, turism etc.). În patru ani, 
fără perioada din 2021, au fost fi nalizate 
928 de investiții, în procent 13,48% și a 
fost decontată suma de 8,9 miliarde lei, în 
procent de 29,99% din suma alocată, de 
29,69 miliarde de lei. (vezi tabel 2)

În 2009, s-au alocat pentru PNDL II 
peste 6 miliarde de lei, iar în 2020 numai 
2 miliarde de lei, dar anul trecut a fost 
o situație complet atipică, provocată de 
pandemie.

În loc de concluzii
Probabil că nu ar mai trebui spus 

nimic, având în vedere cifrele de mai 
sus. Totuși: pesemne că PNDL este un 
program bun și chiar trebuie continuat. 
Dar nu ar fi  nimerit să purcedem a treia 
etapă din PNDL fără a le termina pe cele 
dinainte. Totuși mai sunt de plătit 3,36 
miliarde din PNDL I și 20,75 miliarde de 
lei din PNDL, sumă consistentă deja, în 
actualele condiții bugetare din România. 
Și mai sunt de fi nalizat 1954 (PNDL 
I) + 6341 (PNDL II) de investiții deja 
contractate. La ce bun să angajăm altele? 
La ce bun să suprasolicităm bugetul țării 
care și așa a trecut prin nemumărate 
șocuri? 

23,5% PROCENT 
DE IMUNIZARE DE IMUNIZARE 
ÎN ROMÂNIAÎN ROMÂNIA

PĂREREA NOASTRĂ: 
FINALIZAȚI MAI ÎNTÂI

PNDL I ȘI II!

Afl at în cursa internă pentru conducerea PNL, președintele Camerei 
Deputaților, Ludovic Orban, susține că Programul Național de Dezvoltare 

Locală (PNDL), introdus de PSD, trebuie continuat: „susțin de mult că este absolut 
necesar un nou PNDL odată ce se apropie de fi nal PNDL I și PNDL II. Localitățile 
din România, în special cele cu venituri mai mici, au nevoie de infrastructură de 
drumuri, de gaz, de apă, canal, pentru că altfel nu au suportul necesar dezvoltării. 
Ca atare este vital un nou PNDL III. Eu am fost partizanul etapei a III-a a 
PNDL  într-o valoare mai mare decât celelalte, de exemplu, de cel puțin 40 de 
miliarde de lei”. Reamintim că acest program este fi nanțat exclusiv din fonduri 
guvernamentale. Asta în condițiile în care România are la dispoziție și fonduri 
europene nerambursabile, pe care autoritățile, inclusiv primăriile, nu sunt capabile 
să le folosească în totalitate.

Tabel 1

Domeniul
Alocații bugetare 

2013-2020 
(mil. lei)

Total decontat 
2013-2020 
(mil. lei)

Număr de 
investiții 
aprobate

Nr. 
investiții 
fi nalizate

Alimentare cu apă 2.302,863 1.829,942 995 639
Apă + canalizare 336,203 192,243 48 16
Canalizare 2.956,193 2.134,772 585 297
Drumuri 10.283,814 8.709,506. 2.408 1.779
Școli 825,977 600,144 817 393
Creșe și grădinițe 267,248 210,959 356 197
Unități sanitare 11,165 11,166 15 15
Poduri și podețe 257,988 210,745 169 132
Alte domenii 156,237 132,724 107 78

Tabel 2

Domeniul
Alocații bugetare 
2013-2020 (mil. 

lei)

Total decontat 
2013-2020 (mil. 

lei)

Număr de 
investiții 
aprobate

Nr. 
investiții 
fi nalizate

Alimentare cu apă 2.246,959 808,127 546 50
Apă + canalizare 2.301,958 486,160 253 13
Canalizare 4.082,262 1.066,160 522 44
Drumuri 14.716,566 4.672,782 2.138 254
Școli 2.442,064 731,009 1.401 213
Creșe și grădinițe 1.167,153 357,308 860 85
Unități sanitare 1.085,599 314,740 596 63
Poduri și podețe 1.134,312 352,555 456 60
Alte domenii 456,392 138,907 497 146

fl t î i t ă t d PNL di t l C i

În perioada 23.08.2021-03.09.2021, Tribunalul Prahova își 
va suspenda sau limita programul de lucru cu publicul la 

compartimentele Arhivă și Registratură, Biroul de Informații și 
Relații Publice, Apostilă, Biroul Local de Expertize, ca urmare a 
activităților generate de mutarea sediului instanției de pe strada 
Văleni, în Palatul de Justiție de pe str.Gheorghe Doja. Într-
un comunicat al reprezentanților instituției se arată: Publicul 
interesat poate depune cereri, acțiuni, documente în dosar etc. 
prin email, la adresa tb-prahova-reg@just.ro, prin fax, la nr. 
0244/523.265 și 0244/529.107 , precum și prin serviciile poștale 
sau de curierat. Pentru Biroul de Informații și Relații Publice, 
cererile în baza Legii nr. 544/2001 și O.G. 27/2002 se vor 
trimite la adresa de email: tribunalul.prahova@yahoo.com, prin 
serviciile poștale sau de curierat și prin fax la nr. 0244523265. De 
asemenea, părțile din dosare pot consulta actele de procedură 

și celelalte documente din dosare prin intermediul aplicației 
„dosar electronic.”

ACTIVITATE LIMITATĂ CU PUBLICUL ACTIVITATE LIMITATĂ CU PUBLICUL 
LA TRIBUNALUL PRAHOVALA TRIBUNALUL PRAHOVA
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Tabel  1

În ce fel s-au repartizat sumele? Ofi cial, 
avem aceeași justifi care, preluată  din 

an în an, cu copy-paste: „s-a procedat 
la solicitarea în scris a tuturor unităților 
administrativ-teritoriale din cadrul județului 
de cereri pentru fi nanțarea obiectivelor (...) 
Datele transmise de la primăriile din județ 
au fost analizate...” Nu știm câte cereri au 
fost trimise și ce sume au solicitat primarii; 
ceea ce se vede însă cu ochiul liber ar fi  că 
repartițiile au un accentuat iz politic. Așa 
cum s-a întâmplat anul trecut. Așa cum s-a 
întâmplat acum doi ani. De fapt, așa cum 
se petrec lucrurile la Consiliul Județean 
Prahova de cel puțin 21 de ani! Și trebuie 
să admitem că localitățile cu primari ai 
PSD (inclusiv aliați) au avut de câștigat 
dat fi ind faptul că, în acest răstimp, social-
democrații au avut președinte și majoritate 
în legislativul județean 16 ani! Așa că PNL 
nu a ratat ocazia să profi te de faptul că are 
puterea în județ! Nu că noi am fi  de acord cu 
această practică. De fi ecare dată am criticat 
politizarea resurselor, dar de fi ecare dată 
toate partidele au procedat la fel, atunci 
când au deținut controlul CJ Prahova. 

CUM AU TRAS PARTIDELE 
SPUZA SUB TURTA LOR!

Dar să nu vorbim neargumentat, ci 
pe bază de cifre clare, pe care oricine le 
poate avea la dispoziție. De exemplu, în 
2020,  când conducerea era asigurată de 
social-democratul Bogdan Toader, în cazul 
comunelor, 39 de UAT-uri conduse de 
primari PSD au primit fonduri în valoare 
de 11, 3 milioane lei (41,36% din totalul 
sumei), rezultând o medie de 289.743, 589 
lei/localitate. În schimb, 46 de comune 
conduse de primari PNL au avut alocări 
de 8,151 mil. lei (29,83% din suma totală), 
rezultând o medie de 177.195,652 lei/
localitate, cu 112. 547,937 lei mai puțin 
decât primăriile PSD! Cel mai în câștig 
au ieșit comunele conduse de primari ai 
ALDE sau care ar fi  urmat să candideze în 
septembrie pentru PSD, cu alocări medii de 
300.000 lei/localitate. (vezi tabel 1)

În 2021, an în care conducerea este 
exercitată de liberalul Iulian Dumitrescu, 
lucrurile s-au inversat: 51 de comune 

cu primari ai PNL au primit 13, 952 
milioane de lei, repectiv, 51,42% din suma 
alocată, rezultând o medie de 273.569 lei/
comună; 36 de comune cu primari ai PSD, 
Pro România și PPUSL au primit 6, 050 
milioane lei (22,30% din totalul sumei), cu 
o medie de 168.055 lei, cu 105.514 lei mai 
puțin decât UAT-urile rurale cu primari 
liberali. Cu un total de 400.000 lei ( 1,47%) și 
o medie de 200.000 lei/localitate, comunele 
cu primari independeți s-au situat între cele 
două valori.

Vă prezentăm și câteva repere din 
repartizarea banilor către comune:

-cele mai mai mari sume au mers 
către Măneciu (720.000), comună cu 
primar al PNL și Cornu (700.000 lei), 
comună cu primar al PSD. Drept este că 
șeful administrației de la Cornu este și 
președintele fi lialei Prahova a Asociației 
Comunelor din România, probabil din 
această rațiune s-a oferit o sumă consistentă. 
Altfel Cornu chiar nu stă rău fi nanciar, mai 
ales că a fost ajutată mereu și mereu, ba cu 
bani guvernamentali, ba cu alocări de la 
CJ Prahova. Ar fi  de spus că niciuna din 
cele două localități nu se dă peste cap cu 
proiectele cu fi nanțare externă;

-comuna Drajna (PNL), deși are opt 
proiecte din fonduri europene, fi ind lider 
regional și județean din acest punct de 
vedere, a primit modica sumă de 185.000 
lei, deși CJ zice că sprijină în principal 
localitățile cu multe investiții. La fel stau 
lucrurile și cu Gorgota (numărul doi în 
județ ca fi nanțări externe), care a primit 
ceva mai mult, 260.000 lei;

-Apostolache, Bertea, Cărbunești etc. 
sunt doar câteva exemple de localități 
rurale cu primari liberali care, în acest an, 
au primit mai puțini bani decât în vremea 
când CJ Prahova era condus de PSD;

-cele mai mici sume, de 100.000 lei, au 
mers înspre 4 comune cu primari liberali și 
6 cu primari social-democrați.

În privința orașelor, lucrurile sunt un 
pic mai echilibrate. Din 6,732 milioane lei 
(24,81 % din suma totală), cea mai mare a 
mers către Breaza, oraș cu primar al USR-
PLUS și Vălenii de Munte, oraș cu primar 
al PSD, ultimul primind aceeași cotă ca 
Ploieștiul, 750.000 lei! 

Specifi cație 2020 conducere CJ PSD
(media alocărilor lei)

2021 conducere CJ PNL 
(media alocărilor lei)

Comune cu primari PNL 177.196 Cu 112.548 lei 
mai mult PSD

273.569 Cu 105.514 lei 
mai mult PNLComune cu primari PSD 289.744 168.055

Com. cu primari ALDE 300.000 - - -
Comune cu primari USR - - - -
Com. cu independenți - - 200.000 -

Sume repartizare localităților cu 
primari ai PNL

Nr. Localitate Sumă
1 Ploiești 750.000
2 Azuga 325.000
3 Bușteni 446.000
4 Plopeni 571.000
5 Sinaia 500.000
6 Urlați 325.000
TOTAL ORAȘE 2.917.000
SUMA MEDIE ORAȘE 486,66
7 Adunați 175.000
8 Albești Paleologu 205.000
9 Apostolache 125.000
10 Ariceștii Zeletin 100.000
11 Baba Ana 115.000
12 Bălțești 195.000
13 Bănești 205.000
14 Bărcănești 185.000
15 Berceni 430.000
16 Bertea 125.000
17 Boldești Grădiștea 120.000
18 Brazi 315.000
19 Brebu 313.000
20 Bucov 490.000
21 Cărbunești 100.000
22 Cerașu 680.000
23 Ciorani 300.000
24 Cocorăștii Mislii 140.000
25 Colceag 485.000
26 Drajna 185.000
27 Dumbrava 275.000
28 Dumbrăvești 300.000
29 Filipeștii de Pădure 290.000
30 Filipeștii de Târg 455.000
31 Florești 535.000
32 Gorgota 260.000
33 Gornet Cricov 530.000
34 Gura Vadului 150.000
35 Gura Vitioarei 220.000
36 Iordăcheanu 285.000
37 Lapoș 100.000
38 Lipănești 225.000
39 Măgurele 225.000
40 Măneciu 720.000
41 Mănești 285.000
42 Păulești 335.000
43 Plopu 305.000
44 Poiana Câmpina 325.000
45 Predeal Sărari 200.000
46 Provița de Sus 200.000
47 Puchenii Mari 375.000
48 Salcia 100.000
49 Sălciile 475.000
50 Scorțeni 215.000
51 Surani 144.000
52 Șirna 200.000
53 Târgșoru Vechi 330.000
54 Teișani 100.000
55 Tinosu 100.000
56 Vâlcănești 140.000
57 Valea Doft anei 565.000
TOTAL COMUNE 13.952.000

SUMA MEDIE/
COMUNĂ

273.569

Sume repartizare localităților cu 
primari ai PSD+PPUSL+ProRo

Nr. Localitate Sumă
1 Băicoi 325.000
2 Boldești Scăeni 265.000
3 Comarnic 325.000
4 Mizil 325.000
5 Slănic 325.000
6 Vălenii de Munte 750.000
TOTAL ORAȘE 2.315.000
SUMA MEDIE ORAȘE 385.833
7 Aluniș 225.000
8 Balta Doamnei 100.000
9 Bătrâni 100.000
10 Blejoi 100.000
11 Călugăreni 100.000
12 Ceptura 110.000
13 Chiojdeanca 180.000
14 Cocorăștii Colț 250.000
15 Cornu 700.000
16 Cosminele 300.000
17 Drăgănești 250.000
18 Fântânele 100.000
19 Fulga 125.000
20 Gherghița 200.000
21 Gornet 150.000
22 Izvoarele 225.000
23 Jugureni 120.000
24 Măgureni 120.000
25 Olari 180.000
26 Păcureți 110.000
27 Podenii Noi 150.000
28 Poienarii Burchii 180.000
29 Posești 250.000
30 Provița de Jos 200.000
31 Râfov 150.000
32 Sângeru 125.000
33 Secăria 110.000
34 Șoimari 125.000
35 Starchiojd 125.000
36 Ștefești 125.000
37 Talea 110.000
38 Tătaru 110.000
39 Telega 125.000
40 Tomșani 180.000
41 Vadu Săpat 100.000
42 Vărbilău 140.000
TOTAL COMUNE 6.050.000

SUMĂ MEDIE/
COMUNĂ

168.055

Sume repartizate localităților cu 
primari USR PLUS

Nr. Localitate Sumă
1 Breaza 1.000.000

TOTAL ȘI MEDIE 
ORAȘ

1.000.000

2 Ariceștii Rahtivani -

Sume repartizate localităților cu 
primari USR PLUS

Nr. Localitate Sumă
1 Câmpina 500.000
TOTAL ȘI MEDIE 

ORAȘ
500.000

2 Șotrile 100.000
3 Valea Călugărească 300.000
TOTAL COMUNE 400.000
MEDIE COMUNE 200.000

f l i l ? Ofi i l i i i PNL i i 13 952

S-A ÎNTORS ROATA! PRIMĂRIILE S-A ÎNTORS ROATA! PRIMĂRIILE 
PNL, FAVORIZATE DE CONDUCEREA PNL, FAVORIZATE DE CONDUCEREA 

LIBERALĂ A CJ PRAHOVALIBERALĂ A CJ PRAHOVA
Consiliul Județean Prahova a aprobat repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a fondului afl at la dispoziția CJ, în sumă de 27.134.000 lei, reprezentând 
cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021. 
Banii vor fi  utilizați, cel puțin așa se spune în HCJ,  pentru susținerea programelor de 
dezvoltare și a proiectelor de infrastructură care necesită cofi nanțare locală, precum 
și pentru cheltuielile de funcționare pe care primăriile nu le pot fi nanța din veniturile 
proprii (mai ales cheltuieli ocazionate de Covid-19).

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

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

flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  cataloage,   mape de prezentare,   
cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afișe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat,   agende și calendare personalizate!
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Cu o săptămână înainte de a se 
încheia campania electorală 

a scrutinului din 11 iulie 2021, CEC 
își face public unul din ultimele 
rapoarte de pregătire a anticipatelor. 
Astfel președintele CEC, Dorin Cimil, 
precizează că numărul total de 
alegători înscriși în Registrul de Stat 
al Alegătorilor la etapa încheierii 
procedurii de actualizare a listelor 
electorale este de 3.282.837, cu puțin 
peste 4 mii mai redus decât în scrutinul 
prezidențial din 2020. Pentru cele 101 
mandate de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova candidează 1.791 de 
persoane, dintre care 956 bărbați și 835 
femei, iar monitorizarea scrutinului va 
fi  realizată de peste 2.200 de observatori 
acreditați, dintre care circa 1.650 
naționali și aproape 600 observatori 
internaționali. Numărul secțiilor de 
vot în străinătate a rămas neschimbat, 
după ultima decizie: 150. Dar câți din 
numărul total de alegători vor ieși la 
urnele de vot și ce rezultat ne va aduce 
votul lor? 

DE CE VOTUL PENTRU PAS ȘI TOATĂ DE CE VOTUL PENTRU PAS ȘI TOATĂ 
PUTEREA PREȘEDINTELUI MAIA SANDUPUTEREA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU

UN LEGISLATIV BICOLOR, CU PAS 
MAJORITAR

„Stimați colegi, am făcut o cale lungă. 
Am câștigat prezidențialele și suntem la 
un PAS de a face majoritate în Parlament. 
Știu că sunteți obosiți și epuizați. Lupta 
a fost grea și lungă. Au mai rămas câteva 
zile. Pornim toată energia care a rămas și 
mergem pe la toate casele să discutăm cu 
oamenii, să îi convingem să meargă la vot 
și să voteze pentru PAS. Vă mulțumim din 
sufl et și la muncă pentru victorie”. Este apelul 
președintelui interimar PAS, Igor Grosu, 
adresat colegilor de partid în debutul ultimei 
săptămâni a electoralei anticipatelor din 11 
iulie 2021, în condițiile în care formațiunea 
este creditată ca lider detașat în actualul 
scrutin. Ori în toate sondajele realizate din 
ianuarie și până acum (1 iulie) preferințele 
au fost în favoarea PAS, gravitând puțin sub 
cota de 50 la sută, iar în ultimul, realizat de 
Comunitatea Watchdog.MD și Institutul de 
Politici Publice, PAS e creditat cu 50,9 % față 
de BECS, cu numai 30,5% din preferințele 
intervievaților. Mai mult, singurul sondaj în 
rândul diasporei arată că PAS ar acumula o 
majoritate impunătoare de 72,8%, printre 
preferații basarabenilor, din diaspora mai 
fi gurând Partidul „Democrația Acasă” 
(6,3%), Blocul Electoral „Renato Usatîi” 
(2,9%), PPDA (2,6%), PUN (2,2%) și AUR 
(1,6%). În preferințele alegătorilor din 
diaspora, cei mai inteligenți de altfel (poate 
o oarecare excepție făcând-o moldovenii 
din Federația Rusă), BECS nici măcar nu 
fi gurează. Chiar dacă am accepta că unele 
sondaje au menirea de a infl uența votul, iar 
marja de eroare ar putea fi  mai mare decât 
cea anunțată, ele până la urmă refl ectă o 
realitate cât de cât apropiată rezultatelor 
scrutinelor. Așa încât de această dată s-ar 
putea să avem într-adevăr un legislativ 
bicolor, cu PAS majoritar. Dacă mai luăm 
în considerare și repartizarea mandatelor, 
proporțional scorului realizat, care revin 
în urma numărării voturilor acumulate de 
partidele ce nu au trecut pragul, atunci cei 
de la PAS s-ar putea alege cu cel puțin 52-53 

mandate. 
Este de asemenea adevărat că outsiderii, 

„iepurii” din ferma politică de la Chișinău, ies 
acum în față pentru a intimida favoriții sau 
infl uența opțiunile inițiale ale alegătorilor, 
poate-poate vor infl uența și rezultatul fi nal. 
Dezbaterile serioase, în marea lor majoritate, 
pare că s-au consumat, temele centrale ale 
campaniei electorale ca vectorul geopolitic 
al Republicii Moldova și lupta cu corupția 
acum vor fi  acoperite de gălăgia pe care o mai 
întrețin în spațiul public partidele marginale. 
Partidele clone, spoilerele și trolii, despre 
parte din care cei mai mulți alegători nici nu 
au auzit, sunt prezente în această campanie 
electorală având doar scopul să rupă voturi 
de la formațiunile politice populare, să creeze 
confuzie sau să hărțuiască unii candidați. 
Promisiunile exagerate și pur populiste 
(pensii și salarii mărite), iar altele chiar 
deocheate (colhozuri și monopolul statului 
la produsele petroliere și cele alcoolice) ale 
acestora nu sunt credibile înainte de toate 
nefi ind fezabile fi nanciar și atentând la 
economia de piață, de la care nu se mai poate 
renunța. Alegătorii vor trebui să mai rabde o 
săptămână glogozeala politică de doi bani, să 
suporte un spectacol dezagreabil, cu o doză 
de rezistență înaintea satisfacției de a vedea 
eliminate pe 11 iulie de pe scena politică 
toate rămășițele regimului abuziv ce a 
dominat republica în ultimii ani. Și să trateze 
cu sufi cient discernământ toate provocările 
din ultima săptămână. Căci ele vor fi  destule 
și exagerat de zgomotoase. 

PROVOCĂRI MARCA DODON, CU 
MIZĂ DE FRAUDARE A VOTULUI  

Apelul liderului interimar al PAS către 
colegi nu este unul pur și simplu încurajator. 
Potrivit lui, situația este încă una critică. 
Hoții s-au împăcat, au făcut front comun și 
au început să lucreze la planul de a opri PAS 
din victoria în aceste alegeri. PSRM a creat 
peste noapte și fi nanțează cu bani obscuri 
o puzderie de partide de unică folosință 
cu scopul de a prinde în capcană și anula 
ulterior votul a câteva mii de alegători. 
Acumulând fi ecare cel mult câte 1% din 
voturi, laolaltă pot transforma votul a 10% 
din alegători în ZERO. Asta și este adevărata 
lor misiune – să buimăcească lumea și să 
fure votul în benefi ciul lui Dodon și Voronin. 
„Facem apel la cetățenii de bună credință – 
chiar dacă aveți simpatii pentru o echipă nou 
formată sau un partid care riscă să nu treacă 
pragul – chibzuiți bine. Ce alegem pe 11 iulie, 
aceea vom avea până în 2025”, se adresează 
președintele PAS și către alegători.

În același context, și deputatul PAS, 
Sergiu Litvinenco, dezvăluie un șir de acțiuni 
provocatoare la care intenționează să recurgă 
PSRM. Tipărirea unor afi șe și pliante false 
despre PAS și aruncarea lor pe jos în locuri 
aglomerate (piețe, blocuri de locuit, parcuri), 
lipirea afi șelor în locuri neautorizate  (pe 
stâlpi, în stații, pe clădirile magazinelor 
sau a blocurilor, stickere pe mașini cu 
mesajele PAS), ca sa creeze impresia ca PAS 
nu respecta regulile de plasare a afi șajului 
electoral. Înscrisuri pe pereții clădirilor, 
blocurilor, stațiilor cu mesaje eronate din 
numele PAS – sunt nici pe departe șirul 
complet al provocărilor PSRM. Mai mult, 
socialiștii vor încerca să pună pe ceartă PAS 

cu partide pro-europene sau unioniste, ca 
PPDA, PDM, PUN ș. a. 

Și asta nu e totul. Dodon se dă peste 
cap doar ca să asigure BECS condiții cât 
mai prielnice pentru fraudare a votului. 
Prezența unor organisme internaționale în 
calitate de observatori este ghimpele cel mai 
„veninos” în realizarea acestei fraude. Iar 
ca să tempereze elanul și vigilența acestora, 
l-a ales în calitate de șa în care să bată pe 
ambasadorul SUA la Chișinău Dereck 
Hogan. În cadrul unei „întrevedere de lucru” 
recente, liderul PSRM a ținut să-i exprime 
ofi cialului american îngrijorarea în legătură 
cu imixtiunea factorilor externi în procesul 
electoral. „Întrevederea la CEC unde ați 
declarat că ați aprecia dacă CEC ar lua decizia 
să respecte hotărârea Curții Supreme de Justiție 
privind deschiderea a 192 de secții de vot”, a 
punctat Dodon ca „tentativă de a infl uența 
procesele politice din Republica Moldova” 
în debutul întrevederii. Iar la sfârșitul ei i-a 
înmânat ambasadorului și o scrisoare în 
care a expus „acțiunile misiunii diplomatice 
americane”, care, în opinia socialiștilor, sunt 
„inacceptabile și nu corespund practicilor 
dreptului internațional”. Mai mulți experți 
încearcă acum să afl e cine e „cârtița” lui 
Dodon la CEC, chiar dacă președintele Dorin 
Cimil l-a contrazis că nu „a existat nicio 
presiune”, ci dimpotrivă „a fost o discuție 
foarte sinceră, foarte profesionistă și am avut 
deschiderea să discutăm orice temă pe care 
am refl ectat-o și în comunicatul de presă”. 

Drept că Ambasada SUA a venit cu un 
comunicat de presă, în care a punctat că 
ambasadorul Dereck J. Hogan s-a întâlnit 
cu liderii PCRM, „Partidului Nostru”, PAS, 
PDM, PPDA și PSRM „pentru a sublinia 
importanța unui proces electoral parlamentar 
democratic, transparent și credibil, ce va 
consolida suveranitatea și independența 
Republicii Moldova”. Și că va „monitoriza 
îndeaproape, alături de alți observatori 
internaționali acreditați, ultima săptămână 
a campaniei electorale și desfășurarea 
procesului de vot din ziua de 11 iulie”. 

DISCORDIE ÎNTRE 
CONTRACANDIDAȚI, DAR ȘI ÎNTRE 

MALURI DE PRUT
Mai nou, dar se pare că în contextul 

aceleiași tactici denigratoare a PSRM, se 
circumscrie atacul celor trei organizații 
ale magistraților din România (Asociația 
Magistraților din România,  Asociația 
Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor 
Omului și Asociația Procurorilor din 
România) în adresa șefului celui de-al 
doilea stat românesc, Maia Sandu, pentru 
„gravele atentate la independența justiției, 
democrației și statului de drept din Republica 
Moldova”. Reacția vine la mai bine de o lună 
după ce Maia Sandu a semnat decretul de 
revocare a lui Vladislav Clima din funcția de 
președinte al Curții de Apel, pe care Dodon 
l-a desemnat în ultimele zile de mandat. 
„Nu știu dacă CSM-ul din România le-a 
permis acestor organizații să facă campanie 
electorală în Republica Moldova. Decizia de 
revocare din funcție a lui Vladislav Clima a 
fost o lună în urmă. Faptul că reacția vine 
acum, în preajma lui 11 iulie, e clar că este 
campanie electorală”, a replicat Maia Sandu. 
Mai punctând că „până la urmă pentru noi 

contează opinia oamenilor care vor să se 
facă justiție, nu a celor care au criticat DNA, 
pe Codruța Kovesi”. Le-a răspuns și Forumul 
Judecătorilor din România: „Justiția din 
Republica Moldova să soluționeze confl ictul, 
fără a fi  supusă presiunilor”. Ei, dar cum se 
putea să-i scape lui Dodon o astfel de ocazie 
de a băga discordie între cele două maluri 
de Prut, mai ales vizând principalul său 
dublu contracandidat (la prezidențiale și ca 
locomotivă a PAS), mai ales pe ultima sută 
de metri? 

ARGUMENTE PENTRU SCEPTICI: DE 
CE VOTUL PENTRU PAS 

Așadar, pe 11 iulie Chișinăul va fi  în fața 
unei  alegeri cruciale. Cu cât mai aproape 
de această zi, cu atât mai mulți adversari ai 
PAS le vor insufl a celor care încă nu s-au 
decis „Eu cu cine votez?”: De ce PAS și Maia 
Sandu? De ce ar trebui să dețină partidul pro-
prezidențial, Maia Sandu și  majoritatea în 
Parlament, și noul guvern?  Puterea deplină 
la nivel politic, reluarea și capturarea întregii 
puteri în stat, pe toate dimensiunile? De ce 
această concentrare de putere?

În primul rând, pentru că  Republica 
Moldova trebuie reconstruită. Și pentru că e 
nevoie de o reconstrucție totală, după epocile 
anterioare, care nu se poate face pe bucăți, 
cu guverne mozaic, de orientări diferite. 
Apoi, pentru că e necesară o reformă, dacă 
nu totală, una cardinală și costisitoare. 
Care va aduce avantaje pe termen mediu 
și lung, dar și se va solda cu mulți perdanți 
din cei obișnuiți cu locuri călduțe în funcții 
publice. Da, Chișinăul trebuie să pășească 
într-o  epocă de clarifi care strategică, de 
confruntare și polarizare dură. Socialiștii lui 
Dodon, de rușine adăpostiți acum în spatele 
comuniștilor lui Voronin, nu au soluții 
pentru această epocă. Nu au de unde obține 
bani pentru relansare, nu au nici capacitatea, 
nici voința de  a proceda la reforme. I-am 
cunoscut pe ambii, perdanți în diferite epoci. 
Nici împreună nu au cum câștiga. Voronin a 
acceptat încă un mandat în legislativ având 
o miză reală în alianța cu PSRM și Dodon: 
recuperarea BC „Fincombank”, fondată de 
Voronin junior pe când tatăl său era șef de 
stat. Mult timp Oleg Voronin nu a dorit nici 
în ruptul capului să vândă „perla” familiei, 
așa încât BNM a decis să anuleze cele 36% 
din acțiuni și să emită altele noi, pe care să 
le poată vinde la Bursa de Valori. Lucru ce 
s-a întâmplat la începutul acestui an, pe 4 
ianuarie 2021. De precizat acum, peste un 
deceniu și mai bine, că de fapt Voronin a fost 
cel care a cerut planul Kozak, apoi l-a respins 
de teamă că occidentalii îi vor bloca conturile 
lui Oleg Voronin. În rest, acsacalul PCRM va 
moțăi în fotoliul parlamentar, căci prea puțin 
îl vor interesa reformele pro-europene.  

De aceea miza tuturor celor care-și doresc 
să se elibereze de regimul Plahotniuc-
Dodon-Voronin, inclusiv a scepticilor 
trebuie să fi e votul PAS. Doar așa vom 
neutraliza  manevrele CEC cu numărul de 
secții din diaspora, tentativa  manipulării 
voturilor din regiunea separatistă nistreană. 
E ceea ce poate acum repara, reconstruind 
și relansând Republica Moldova. Este epoca 
alegerilor strategice majore: reforme sau 
stagnare, sau  libertate și democrație pentru 
propriii cetățeni  și perspective reale pentru 
dreptate și justiție, pentru adevăr și încredere 
în conducătorii aleși.  După care va veni 
și timpul nuanțelor, al judecății celor ce 
și-au asumat reformele. A reconstrucției 
dreptei  și a  alternativelor  post electorale. A 
altor partide cu relevanță și aport substanțial 
pe dimensiunile profesionalismului și 
meritocrației. A curățeniei pe spectrul 
unionist și pro-românesc. 

Deci și pentru sceptici, acesta e  jocul 
strategic al momentului. Aceasta e  miza  și 
soluția.
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Iar, dacă oportunităţile 
personale și politice ale lui 

Rama nu sunt perceptibile la prima 
vedere, rezultatele sunt vizibile cu 
ochiul liber. Nu ar fi  deloc exagerat 
să considerăm că Albania tinde să 
devină cea de-a 82-a prefectură 
a Turciei neo-otomane, a cărei 
infl uenţă în societatea albaneză 
tinde să fi e egală cu cea pe care a 
avut-o în epoca otomană de 400 
de ani, după cum comentează 
cu nemulţumire, în public, 
diferiţi intelectuali ai ţării, dar și 
politicieni albanezi experimentaţi.

OBIECTIVE ȘI INFLUENŢĂ 
POLITICĂ

Obiectivul Turciei este evident: 
otomanizarea islamului albanez 
pe tot teritoriul Albaniei, dar și 
în restul regiunilor locuite de 
vorbitori de albaneză din Balcani. 
O reţea de imami și moschei 
funcţionează sub supravegherea 
directă și cu susţinerea fi nanciară 
a Direcţiei pentru Probleme 
Religioase din subordinea 
Turciei. Mii de familii de albanezi 
musulmani primesc ajutoare 
care îi transformă în ostatici și, 
prin extensie, într-un electorat 
ambulant prin intermediul căruia 
Turcia exercită infl uenţă politică.

După căderea comunismului și 
deschiderea Albaniei spre exterior, 
a existat mai întâi o încercare de 
infi ltrare a islamului arab, dar 
aproape că a eșuat. Infi ltrarea 
Turciei îi face din nou pe albanezi, 
și mai ales pe musulmani, mândri 
și nostalgici după poziţia socială 
pe care o deţineau în timpul 
sultanatului otoman.

Nu este vorba doar de 
construcţia marii moschei de la 
Tirana, ci și a celei de la Pristina. Cu 
fi nanţări directe din partea statului 
turc, prin intermediul activului 
serviciu de acordare a ajutoarelor 
de stat TIKA, se reconstruiesc 
vechi moschei, strâns legate de 
istoria cuceririi spaţiului balcanic 
de către turcii otomani. În 

același timp, istoria este rescrisă 
într-un mod care răstoarnă 
versiunea actuală albaneză. Pe de 
altă parte, serviciile turcești de stat 
au fost implicate în mod deschis 
și prin toate mijloacele în alegerea 
șefului comunităţii musulmane, 
faptul că prin implicare 
americană, a fost evitată alegerea 
preferatului Ankarei nu înseamnă 
că a fost înlăturată posibilitatea de 
a se încerca din nou, mai ales că 
majoritatea imamilor au studiile 
făcute în Turcia.

O reţea de organizaţii 
neguvernamentale la Tirana, 
Pristina, Tetovo etc. răspândește 
propagandă și publică cărţi care 
prezintă o perspectivă istorică 
total nouă cu privire la Albania și la 
regiune. Este vorba de o concepţie 
neo-otomană, potrivit căreia 
perioada vechii ocupaţii turcești 
nu mai este o evoluţie tragică 
pentru popoarele din regiune, 
islamizarea este prezentată ca o 
alegere voluntară a oamenilor 
și mai ales că, în anii ulteriori 
ocupaţiei otomane și în timpul 
Războaielor  Balcanice, creștinii 
au comis un genocid împotriva 
musulmanilor.

Urmărirea legăturilor, dar 
și a surselor de fi nanţare ale 
diferitelor asociaţii, diverșilor 
cercetători, diverselor centre de 
istorie etc. din Albania, Kosovo și 
din orașe turcești care se ocupă de 
această problemă ne conduc către 
serviciile Ministerului Afacerilor 
Externe și ale serviciilor secrete 
din Turcia.

INFILTRAREA ÎN DOMENII 
VITALE

În plan economic, sectoarele 
profi tabile ale economiei 
interne au fost predate de regulă 
companiilor turcești, în special 
celor din anturajul lui Erdogan. Se 
poate presupune pe bună dreptate 
că nu are loc doar o spălare de bani, 
ci și că procesul de otomanizare 
a Albaniei și a altor populaţii 

de origine albaneză din Balcani 
se autoîntreţine. Este vorba de 
resurse asigurate din creșterea 
importurilor de produse turcești 
în Albania datorită regimului 
preferenţial, din atribuirea 
unor importante proiecte de 
producere a energiei electrice 
din surse hidraulice regenerabile, 
din predarea în mâinile Turciei 
a sectorului asigurărilor, a 
sectorului bancar, a producţiei 
și, în principal, a comercializării 
hidrocarburilor etc.

CUM MÂNA LUNGĂ A 
ANKAREI „ATRAGE 

CU PUTERE ÎN BRAŢE” 
ALBANIA

· A doua cea mai mare 
bancă din Albania este BKT 
(Banca Kombetare Tregtare – 
Banca Comercială Naţională), 
în întregime turcească. Prin 
intermediul acesteia, Ankara 
controlează o parte semnifi cativă 
din sectorul companiilor de 
asigurări, unde există o lipsă 
de transparenţă cu privire la 
distribuirea acţiunilor.

· În sectorul petrolier, Turcia 
deţine controlul asupra singurei 
rafi nării mari, cea de la Ballsh, la 
fel ca și în sectorul importurilor și 
comerţului angro cu combustibil.

· În sectorul militar, până de 
curând, Turcia deţinea o bază 
navală la Psha Liman din Vlore, 
care se presupune că acum va fi  
preluată de NATO și SUA. Ankara 
și-a exprimat interesul și  pentru 
aeroportul militar din Kucove, un 
interes care în prezent slăbește tot 
din cauza implicării NATO.

· Instituţia de învăţământ din 
subordinea lui Erdogan, MAARIF, 
a cumpărat New York College 
din Tirana, pe care îl extinde nu 
numai la studii universitare, ci și la 
niveluri inferioare; grădiniţe, clase 
primare și de gimnaziu, licee. La 
fel la Elbasan și Shkodra.

· Înfi inţarea de medrese (licee 
cu internat, chiar și pentru fete) la 

Tirana, Shkodra, Kavaje, Elbasan 
și Korce. Sute de tineri, chiar și 
din familii creștine din mediul 
rural, optează pentru ele datorită 
faptului că oferă cazare gratuită. 
Universitatea Hena e Plote (Luna 
Plină) aparţine formal comunităţii 
musulmane albaneze, dar, în 
esenţă, se afl ă sub administraţie 
turcească.

· În domeniul sănătăţii, pe 
lângă marele spital pe care îl 
construiește acum la Fier, Turcia 
mai deţine reţeaua de clinici 
private American Hospital, unde 
cuvântul „american” este doar de 
faţadă. Prin această reţea, pacienţii 
sunt direcţionaţi către tratamente 
mai complicate la spitale din 
Istanbul și Izmir. Din grup face 
parte și canalul TV Abe News.

· Turcia are, de asemenea, 
controlul absolut asupra marelui 
combinat siderurgic din Elbasan 
prin intermediul companiei afi liate 
turcești KURUM, care controlează 
și centrala hidroelectrică din 
Saranda.

· Singura companie aeriană 
din Albania, Air Albania, nu este 
decât o anexă a Turkish Airlines, 
ca urmare a donaţiei de avioane 
turcești uzate către Albania Airlines, 
precum și datorită colaborării în 
domeniul instruirii personalului și 
a facilităţilor fi nanciare acordate, în 
general, de Turcia.

· Agenţia ofi cială de presă 
Anadolu, administrată de stat, 
are zilnic o ediţie de informaţii 
și propagandă în limba albaneză, 
la fel ca reţeaua de televiziune a 
regimului, TRT.

· Administraţia publică din 
domeniile critice este înţesată 
de absolvenţi ai universităţilor 
turcești. Oamenii de știinţă care 
studiază în Occident, inclusiv 
Garcia, nu se mai întorc în 
Albania din cauza posibilităţilor 
reduse de dezvoltare profesională 
și a diferenţei de mentalitate. Însă 
exact invers se întâmplă cu cei care 
au absolvit universităţi din Turcia 
și din Ciprul de Nord.

· Dar elementul de bază îl 
reprezintă infi ltrarea în forţele 
armate și în serviciile de securitate. 
Ofi ţerii de rang înalt ai armatei 
și poliţiei, precum și din sectorul 

critic al antiterorismului, sunt 
absolvenţi de școli turcești.

· Programul pe termen mediu 
pentru sectorul de apărare nu 
prevede doar cheltuieli pentru 
achiziţia de echipamente, care sunt 
cele mai evidente. Importante sunt 
cheltuielile de instruire și formare 
continuă a personalului forţelor 
armate. Nu este o exagerare să 
spunem că Turcia nu are nevoie 
de propriile baze militare și 
infrastructură la Marea Adriatică, 
pentru că, de fapt, a luat sub 
aripa sa forţele armate albaneze, 
transformându-le într-o anexă a 
trupelor sale. Un imens mecanism 
de propagandă și răspândire a 
concepţiilor doctrinei Turciei neo-
otomane în limba albaneză este 
întreţinut în Albania și în restul 
Balcanilor. Mai ales dacă am analiza 
dezbaterea publică cu privire 
la problema delimitării zonelor 
maritime, am putea constata cu 
ușurinţă că punctul de vedere al 
Ankarei a fost adoptat pe deplin 
în Albania, chiar dacă este contrar 
principiilor dreptului internaţional 
și Convenţiei UNCLOS, la care 
Albania este parte.

· Sub pretextul urmăririi 
membrilor reţelei FERO, a 
imamului Fethullah Gulen, 
serviciul turcesc MIT are o 
prezenţă fi zică în Albania, Kosovo 
și în Macedonia de Nord. Acolo 
organizează operaţiuni de arestare 
și expulzare ca și cum ar fi  teritoriu 
turcesc.

· Tot obiective strategice implică 
și acordul în domeniul educaţiei. 
Este vorba de consolidarea 
sentimentului că Turcia a venit 
pe ţărmul Adriaticii pentru a 
rămâne. Instituţiile de învăţământ 
turcești funcţionează la Tirana 
și în alte orașe încă din 1996. Tot 
în Albania, cât și în Macedonia 
de Nord și Kosovo, prin instituţia 
de învăţământ a Turciei MAARIF, 
Erdogan își construiește propriul 
sistem educaţional. Conform 
acordului menţionat anterior, se 
prevede ca limba turcă, istoria 
și noţiuni de cultură turcă să fi e 
incluse chiar și în învăţământul 
obligatoriu și în liceele sistemului 
public albanez, cu tot ceea ce 
presupune acest lucru.

ar dacă oportunităţile același timp istoria este rescrisă de origine albaneză din Balcani

CUM MÂNA LUNGĂ A ANKAREI STRÂNGE CU PUTERE ÎN BRAŢE TIRANA
TURCIZAREA ALBANIEITURCIZAREA ALBANIEI

Infi ltrarea Turciei în politică, economie și în special în societatea 
albaneză, în ultimii opt ani de guvernare al premierului Edi 

Rama, este profundă și constantă.
Motivele care l-au determinat pe premierul albanez să includă 

ţara în aspiraţiile neo-otomane ale Ankarei sunt un mister, dacă le-
am analiza după criterii de raţionalitate politică și de supravieţuire 
a unei ţări cu aproximativ 1,9 milioane de locuitori în prezent. De 
asemenea, este o situaţie paradoxală, deoarece, încă de la căderea 
comunismului, Albania a avut o orientare europeană constantă, ca 
o democraţie occidentală modernă, remarcă ziarul grecesc o  Vima, 
citat de rador.ro.

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

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

0372.032.313
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VIRUSURI 

Gripa umană. Episodul pandemic de la 
începutul secolului trecut, cunoscut 

sub numele de gripă spaniolă, a generat 
peste 400 de milioane de îmbolnăviri și 50 
de milioane de decese, cea mai afectată fi ind 
grupa de vârstă de 20-40 de ani. Explicaţia 
este legată de faptul că această grupă de 
vârstă este cea implicată în activităţile 
sociale, știut fi ind că virusul gripal se 
transmite prin tuse, strănut sau contact cu 
fl uide ale corpului până la o distanţă de 10 
metri de rezervor. Practic, într-un an, 1918, 
numărul victimelor acestei pandemii a fost 
mai mare decât pierderile de vieţi omenești 
din confl agraţia mondială care abia se 
încheiase, iar costurile economice induse 
de pandemie, cumulate cu distrugerile 
post-confl ict, au contribuit la declanșarea 
recesiunii din anii 1920. Ulterior, în anii 
1957 și 1968 au mai existat două episoade 
pandemice cunoscute sub numele de gripa 
rusească și de gripa de Hong-Kong. În faţa 
acestei realităţi, OMS a dezvoltat programul 
anual de vaccinare preventivă împotriva 
gripei. Trebuie menţionat că virusul gripal 
suferă mutaţii de la un an la altul, prin 
urmare este obligatorie imunizarea anuală, 
corespunzătoare noului genotip viral. 

Responsabilii OMS au atras atenţia, în 
nenumărate rânduri, că este foarte posibilă 
declanșarea unei noi pandemii gripale 
cu un virus hibrid aviaro-uman, ușor 
transmisibil la om, apărut prin combinaţie 
nucleică într-un organism uman care a 
suferit dublă infectare. Aceste virusuri 
mutante sunt extrem de periculoase 
pentru că iau elemente de patogenitate de 
la virusurile originare, nici oamenii și nici 
animalele nu au imunitate faţă de ele și nu 
există vaccinuri pregătite pentru o astfel de 
situaţie. În acest sens, reprezentanţii OMS 
afi rmau că „dacă virusul va suferi mutaţii 
care îi vor conferi abilitatea de a se răspândi 
de la o persoană la alta, este difi cil să găsim 
o comparaţie istorică cu ceea ce va urma”. 
Iată că pandemia actuală, cu coronavirus 
COVID — 19, începe să împlinească 
„profeţia” specialiștilor OMS. 

Sindromul Acut Respirator Sever 
- SARS, este o cunoștinţă relativ 

recentă a medicilor afl aţi în prima linie a 
luptei contra marilor dezastre epidemice, 
mai mult sau mai puţin apărute natural. În 
anul 2002, în provincia Guandong din sudul 
Chinei au fost identifi cate o serie de infecţii 
respiratorii, cu evoluţie rapidă spre deces, 
prin pneumonie rebelă la orice tratament. 
Nici până în prezent nu se cunoaște 
specia rezervor a acestui virus mutant. 
Faptul că această epidemie nu a dobândit 
proporţii globale se datorează medicilor 
din organizaţii internaţionale precum OMS 
sau Medecins Sans Frontieres - Medici fără 
Frontiere, care au reușit, în 2003, stoparea 
acestui fl agel. Circa 800 de oameni au murit 
în urma epidemiei de SARS, printre victime 
numărându-se și medici veniţi să stopeze 
dezastrul.

Enteroviroza cu virus intestinal 71. 
În luna mai a anului 2008, în China 

a izbucnit o epidemie care a afectat, în mare 
parte, copiii sub șase ani. Infecţia a fost 
numită boala „mână-picior-gură”, ca urmare 
a erupţiilor herpetice din regiunea gurii și a 
eczemelor de pe mâini și picioare. Însoţită 
de febră mare și diaree, această enteroviroză 
este extrem de gravă prin patogenitate și 
infecţiozitate. Nici până acum cercetătorii 
nu au reușit să descopere mecanismul 
patogenic al acestui virus.

Infectia HIV-SIDA. S-au scris tomuri 
întregi despre această infecţie, s-au 

alocat sume uriașe pentru descoperirea 
virusului implicat în apariţia acestei boli, 
pentru găsirea unui tratament, pentru 
campanii de informare, pentru industria 
de safe, s-au făcut fi lme, s-au ridicat 
monumente, într-un cuvânt această infecţie 
a fost emblema ultimului secol, boala care 
a isterizat omenirea și care a adus cele mai 
mari profi turi industriilor de consumabile 
medicale și sanitare de unică folosinţă. 
Continentul cel mai afectat a fost cel african, 
locul multor orori și spaţiu de confruntare 
a marilor interese economice globale în 
materie de petrol, minereuri strategice, 
diamante, uraniu etc. Cu toate că cele mai 
potente organizaţii caritabile se implică 
fi nanciar în combaterea acestui fl agel și mari 
companii multinaţionale își comercializează 
cu mare succes ultimele minuni tehnice 
în identifi carea și evaluarea infecţiei cu 
înspăimântătorul virus, rezultatele din teren 
sunt, încă, negative. 

Într-un raport anual al OMS dat 
publicităţii în 2007 se atrăgea atenţia că riscul 
apariţiei unor epidemii globale este tot mai 
mare. În raport se menţionează faptul că „în 
lumea noastră, din ce în ce mai interconectată, 
noi boli apar cu o frecvenţă fără precedent, 
de multe ori având posibilitatea de a traversa 
graniţele și a se răspândi rapid”, responsabilii 
instituţiei amintind de apariţia a 39 de noi 
boli infectioase din 1967 până în prezent, 
printre care infecţiile cu HIV-SIDA, SARS, 
Ebola, enterovirus 71, etc. și a peste 1100 
de episoade epidemice în regiuni diferite 
ale globului. De asemenea, se menţionează 
că „având în vedere că aproximativ 2,1 
miliarde de persoane se deplasează anual 
prin intermediul liniilor aeriene, riscul 
declanșării unei epidemii globale este foarte 
ridicat”. Totodată, ofi cialii OMS au cerut 
statelor lumii să-și asigure stocuri sufi ciente 
de vaccinuri și medicamente de urgenţă 
destinate combaterii unor eventuale 
epidemii. Din păcate, apelul lor a rămas 
fără ecou. În anul 2020, omenirea este la fel 
de expusă riscurilor descrise de specialiștii 
OMS precum era înainte de 2007. 

Variola a omorât, numai în secolul al 
XX-lea, între 300-500 de milioane 

de persoane. În anul 1967 s-au înregistrat 15 
milioane de îmbolnăviri și două milioane 
de decese. În același an, OMS a demarat 
o campanie intensă de vaccinare și de 
informare a opiniei publice cu privire la 
această boală, astfel că, 10 ani mai târziu, 
variola a fost total eradicată. Din acel 
moment nu s-a mai semnalat nici un caz, 
variola fi ind singura boală contagioasă 
ai cărei germeni, orthopoxviridae, au fost 
total eliminaţi din mediul înconjurător. 

Este foarte contagioasă, se transmite prin 
contact direct sau prin obiecte contaminate. 
După o perioadă relativ lungă de incubaţie 
asimptomatică, de 12-14 zile, declanșează 
febră ridicată, cefalee, dureri violente 
lombare și exantem pustulos. Vaccinarea 
și izolarea bolnavilor stopează rapid boala. 
Întrucât vaccinul anti-variolic conţine 
germeni atenuaţi, nu se justifi că vaccinarea 
anticipată, deoarece se poate produce 
îmbolnăvirea dacă organismul este slăbit. 
Mortalitatea variază între 20% și 50% din 
cazuri. Variola a fost instrumentul biologic 
al genocidului din 1763, când colonizatorii 
englezi au lichidat triburile amerindiene 
din Ottawa. Nativilor americani s-au dat 
cadou pături infectate cu variolă. În două 
săptămâni, mii de nativi au murit.

Febrele hemoragice (Lassa, Ebola) 
sunt, probabil, marea spaimă a 

instituţiilor cu atribuţiuni în asigurarea 
securităţii naţionale. Primele cazuri ofi ciale 
de Ebola au fost înregistrate în regiunea cu 
același nume, din actuala R.D.Congo, în anii 
1970-1980, când s-au descoperit numeroase 
cadavre de primate și de oameni, cu sângele 
șiroind din zeci și zeci de răni. Încă nu s-au 
descoperit, cu certitudine, organismele 
rezervor, chiar dacă unii incriminează 
liliecii frugivori. Nu se cunoaște nici un fel 
de tratament efi cient și nu se pot stabili nici 
măsuri profi lactice active. La ora actuală se 
știe sigur că virusul Ebola se transmite prin 
contactul cu dejecţiile și fl uidele umane 
ale persoanelor infectate. Cu toate acestea, 
din fericire, atât Ebola cât și Lassa, nu ar 
putea fi  arme biologice prea efi ciente în 
mâinile unor teroriști, întrucât bolnavii 
mor atât de repede încât nu mai au timp să 
transmită maladia. Caracteristica acestor 
boli o reprezintă febra ridicată, durerile 
musculare intense și microhemoragiile 
care interesează vasele capilare din întregul 
organism, motiv pentru care febra Ebola a 
mai fost numită „boala celor un milion de 
tăieturi”. Mortalitatea atinge ușor 90% din 
cazuri în primele 2 săptămani. 

Virusul Nipah este o descoperire 
de dată recentă a microbiologilor. 

În 1999, în regiunea Nipah din Malaezia, 
a izbucnit o epidemie de encefalită care a 
omorat 105 oameni, fără ca cineva să poată 
stabili cauza bolii. Virusologii au reușit să 

izoleze virusul Nipah, dar nu au putut stabili 
rezervorul. Se pare că este o zoonoză care 
afectează oamenii și porcii, se transmite 
prin contact direct cu fl uidele infectate ale 
oamenilor și animalelor, are o perioadă de 
incubaţie de 4- 18 zile și, după un prodrom 
de tip gripal, produce infl amarea creierului, 
urmată de comă și deces. Nu există 
tratament. Este inclus în categoria armelor 
biologice de tip B. 

Virușii Himera sunt rodul 
laboratoarelor militare, afl ate în 

căutarea armei perfecte. Sunt denumiţi 
astfel după personajul mitic cu același nume, 
Himera, monstrul tricefal cu un cap de 
șarpe, unul de leu și unul de ţap. Asemenea 
Himerei, acești viruși sunt obţinuţi prin 
combinarea materialului genetic aparţinând 
celor mai agresivi viruși existenţi la ora 
aceasta. În anii 1990, Dr. Ken Alibek, 
cercetător în cadrul programului sovietic 
Chimera, a defectat în SUA și a declarat, în 
faţa Congresului, că URSS a dezvoltat un 
virus care combină patogenitatea a două 
dintre cele mai letale microorganisme: Ebola 
și variola. Ulterior, Alibek și-a publicat o 
parte din cunoștinţele în domeniu în cartea 
Biohazard: Th e Chilling True Stoty of the 
Largest Covert Biological Weapons Program 
in the World - Told Pom Inside by the Man 
Who Ran It (Biohazard: Povestea adevărată 
și infi orătoare a celui mai mare program 
secret de arme biologice din lume Povestit din 
interior de omul care l-a condus).

 Se cunoaște că unele armate au stocuri 
de virus variolic combinat cu virusul 
encefalitei venezuelene și se discută intens, 
deocamdată la nivel de teorie a conspiraţiei, 
despre caracterul artifi cial, de laborator, al 
virusului HIV precum și despre posibilitatea 
apariţiei unui virus hibrid de HIV şi gripă, 
transmisibil pe cale aeriană. Bineînţeles că, 
prima întrebare care se naște într-un astfel 
de caz este legată de consecinţele deversării 
în libertate, chiar și accidental, a unei astfel 
de arme. În ce s-ar transforma omenirea, 
cum ar putea supravieţui fără echipament 
de protecţie chiar și cei care fi nanţează și 
plănuiesc asemenea monstruozităţi. Un 
prim răspuns îl avem chiar acum, când 
Covid-19 face ravagii în rândul populaţiei 
vârstnice și a paralizat economia mondială. 

Va urma

ARME BIOLOGICE ŞI VECTORI PANDEMICI (III)ARME BIOLOGICE ŞI VECTORI PANDEMICI (III)
VECTORII PANDEMICIVECTORII PANDEMICI
CARE SUNT CEI MAI COMUNI VECTORI NANDEMICI?  

Pentru prepararea acestuia avem nevoie de o bucată 
de ghimbir proaspăt, care se spală bine, după care se 

curăţă de coajă și se dă pe răzătoare. Se pun 2 căni de apă 
într-un ibric, iar peste apa încă rece se adaugă 2 linguri 
de ghimber proaspăt ras. Când apa începe să fi arbă, se dă 
fl acăra la foc foarte mic, se acoperă ibricul cu un capac și 
se lasă la fi ert încă 5 minute. După aceea se strecoară, fi ind 
încă fi erbinte, și se toarnă în căni.

Ceaiul se bea între mese, cu înghiţituri mici, astfel 
încât pe parcursul unei zile să se termine întreaga 
cantitate. Ceaiul de ghimbir este recomandat în tratarea 
infl amaţiilor gâtului, în puseuri de tuse, laringită, stări de 
rău de mișcare, afecţiuni biliare, indigestii, sinuzită, dureri 
de cap sau nevralgii.

Cura cu ceai de ghimber nu trebuie să dureze mai mult 
de 1 săptămână.

Nimic nu este mai efi cient pentru tratarea sinuzitei decât o cură de ceai de ghimbir.
CEAIUL DE GHIMBER CALMEAZĂ DURERILE SINUSALECEAIUL DE GHIMBER CALMEAZĂ DURERILE SINUSALE
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 BERBEC
Sunteți dezamăgit de 
p e r f o r m a n ţ a 
dumneavoastră şi de 
anumite investiţii pe care 

le-ați făcut. Dar, oare, așteptările 
dumneavoastră au fost realiste? La 
locul de muncă ați început un proiect 
care vă place, croit parcă anume 
pentru inima dumneavoastră. Aveți 
argumente, energie şi susţinerea 
colegilor, deci sunteți pe val.
 

 TAUR
Vi se deschide o mare 
oportunitate pentru 
tranzacţii profi tabil. Nu 
pierdeți ocazia, dar să 

fi ți atent la amănunte! Recompensele 
nu vor întârzia să apară. Veți avea 
unele divergenţe cu un membru al 
familiei, dar toate se vor rezolva până 
la urmă. Din păcate, veți avea mai 
putin timp liber pentru cei dragi, dar 
veți recupera, probabil, printr-o 
vacanță binemeritată.

          GEMENI
La muncă e liniştea 
dinaintea furtunii. 
Câteva ghinioane au 
încetinit evoluţia 

lucrărilor, dar să stați liniştit, încă 
puteți recupera. Să oferiți partenerului 
parfumuri, bijuterii, cadouri? Cu 
siguranță, nu. Trebuie să-i puneți pe 
tavă inima dumneavoastră, dragostea 
dumneavoastră. Aveți tendința de a fi  
mai atent la detalii, mai ales când vine 
vorba de relația de cuplu. 

 RAC
Aveți senzația 
neplăcută că mergeți pe 
sub o apă adâncă şi nu 
puteți avansa. Soluția? 

Respirați adânc și deveniți Zen. Acum 
sau niciodată e momentul să dovediți 
cât sunteți de capabil. La locul de 
muncă această atitudine este extrem 
de importantă şi va fi  garanţia 
succesului. Este nevoie să demonstrați 
mai mult atât acasă, în cadrul familiei, 
cât și la locul de muncă. 

 LEU
Vă afl ații inexplicabil 
într-o continuă grabă. 
Trebuie să încercați să 
încetiniți puțin ritmul, 

deoarece încercarea de a vă termina 
toate sarcinile în grabă și cât mai 
repede va duce la greșeli pentru care 
s-ar putea să fi ți taxat. Trebuie să aveți 
grijă și să acordați o atenție sporită 
detaliilor pentru a vă îndeplini 
sarcinile într-un mod satisfăcător. 

                       FECIOARĂ
O persoană de sex opus 
se face preș la picioarele 
dumneavoastră, deci se 
întrevede o frumoasă 

poveste de dragoste… Sunteți extrem 
de încântat de situaţie, dar să nu vă 
aruncați în această relaţie fără să vă 
luați precauții.  Simțiți tot timpul 
nevoia de a dovedi de ce sunteți în 
stare, mai ales la locul de muncă, unde 
aveți nevoie de aprecierea colegilor și a 
conducerii. 

                         BALANȚĂ
E momentul ideal 
pentru a efectua 
anumite negocieri 
comerciale. Sunteți 

activ, aveți sprijinul familiei, aveți o 
reputație bună, aveți toate argumentele 
să mergeți înainte cu această afacere. 
Veți avea rezultate neaşteptate şi veți 
câştiga mult. Nevoile personale și-au 
pierdut din importanță în favoarea 
celor de interes general din familie. 

                 SCORPION
V-ați cam transformat 
în ultimul timp potrivit. 
Ați devenit morocănos 

şi cu greu vă recunoașteți şi 
dumneavoastră. Nu veți reuşi să legați 
prietenii noi dacă veți continua așa. Vă 
faceți mici plăceri, cheltuind pentru 
sufl etul dumneavoastră anumite sume 
pe care le-ați economisit. Aveți 
aspirații mărețe care țin de echilibrul 
relațiilor de prietenie, de familie și de 
cuplu. 

           SĂGETĂTOR
Nu ați vrea să coborâți 
cu picioarele pe 
pământ? Visați la 
p r o i e c t e l e 

dumneavoastră, care într-adevăr sunt 
foarte interesante, şi uitați de plăcerile 
vieţii. Cel mai bine ar fi  să vă stabiliți 
nişte obiective realizabile şi să vă 
bucurați mai mult de prezent. Țineți 
cont de faptul că această plenitudine 
vă poate depăși și ați putea încerca să 
fi ți mai cumpătat.

                 CAPRICORN
Respirați adânc și 
expirați, alungați toate 
gândurile negative sau 
îngrijorătoare! Acest 
mic exercițiu vă va 

ajuta să vă relaxați, căci sunteți foarte 
stresat la locul de muncă. Nu încercați 
să vorbiți doar cu crema, cu cei care se 
afl ă în vârf, faceți-vă timp să cunoașteți 
oamenii-cheie, cei fără de care nu s-ar 
mişca nimic!
       

              VĂRSĂTOR
Dacă sunteți singur, vă 
puneți toate speranțele 
într-o poveste de 
dragoste abia înfi ripată. 

Aveți grijă, lucrurile se întâmplă prea 
repede și s-ar putea să suferiți puțin! 
La muncă trebuie să vă păstrați calmul, 
chiar dacă şefi i îşi descarcă nervii pe 
dumneavoastră, altfel vor fi  multe 
erori în munca pe care o faceți. Colegii 
sunt de partea dumneavoastră și vă 
ajută cum pot ei.

 PEȘTI
S p o n t a n e i t a t e a , 
nebunia și jovialitatea 
dumneavoastră seduc 
pe oricine. Veți rătăci 

pe cărările iubirii și veți trăi momente 
fericite. Veți reveni cu picioarele pe 
pământ la locul de muncă, deoarece 
veți avea multe responsabilități de 
îndeplinit. Dacă până acum obișnuiați 
să fi ți o fi re conservatoare, lucrurile 
iau o întorsătură neașteptată. 

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal
22 iunie - 22 iulieRAC

Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
QUE BELLA COSAQUE BELLA COSA

Nu știu alții cum sunt, 
dar mie îmi vor 

lipsi aceste seri târzii de la 
Euro. Noroc că vine repede 
olimpiada, că altfel, probabil, 
ar fi  urmat o perioadă goală. 
Un fel de post-partum, ca să 
zic așa, pentru cunoscători.

Poate vă așteptați că acest 
que bella cosa să îi fi e dedicat Italiei. Eu l-am dedicat 
însă întregii competiții. Că e sau nu e România pe 
acolo, întotdeauna am adorat turneele fi nale. Este 
spectacol, e magie, sunt lacrimi și frustrări, e bucurie, 
un concert al emoțiilor pe care-l savurez de când eram 
de-o șchioapă. Astăzi, ca și adult, trăirile sunt parcă 
mult mai faine...

Cât despre Italia, mărturisesc că mi-a devenit dragă 
pe parcurs, nu a fost deloc prima mea favorită, dar am 
băgat-o de la început în careul meu de ași: Franța, 
Belgia, Italia și Anglia.

La ora la care veți lectura aceste rânduri, se va 
ști deja dacă din patru, am ales două. Zic că e un 
procentaj decent. Mai mult, vom ști și dacă mi-a 
ieșit pronosticul de dinaintea celor două semifi nale. 
Concret, scurt și la obiect, Italia - așa cum spuneam 
și înaintea meciului cu Spania - e de departe cea mai 
”echipă” la acest turneu fi nal.

Și când zic echipă, mă refer la tot ceea ce înseamnă 
asta. De la valoare, știință, tactică și mai presus de 
orice inimă. Pentru că Italia de astăzi, să fi m cinstiți, 
nu mai are un Baggio, un Del Piero, un Inzaghi sau 
un Totti, nu știu dacă chiar are în componență un 
superstar din ăla care să tragă toate blitzurile după 
el. Dar are ceva ce parcă n-a avut niciodată, un spirit 
pe care nu știu să-l mai fi  văzut până acum. Dacă 

n-ați remarcat, vă zic eu. M-a impresionant felul în 
care după orice respingere din fața porții lui Gigio 
Donnarumma, după ce au rezolvat o fază grea, acești 
ragazzi se îmbrățișează. Un grup fantastic, asta e, dacă 
vreți, defi niția echipei.

Cât despre Donnarumma, acest urmaș al mult mai 
celebrului Gianluigi, Buff on adică, pare făcut pentru 
acest post. E mare, la propriu, și cred că va fi  mare, în 
general. Păcat - și aici simpatizanții lui Tătărușanu au 
liber la măscări - păcat că Donnarumma nu rămâne 
la Milan. 

În fi ne, Italia e prima fi nalistă. Iar totul curge 
așa cum au vrut cei care au aranjat tabloul. O parte 
aglomerată, ticsită de țări care ar fi  putut juca lejer 
fi nala, și partea șchioapă, acolo unde s-a putut petrece 
doar un șoc, Anglia-Germania. Dacă nu e nimic 
putred în Danemarca englezilor în semifi nală, fi nala 
va fi  până la urmă block-buster-ul etern al bătrânului 
continent. Bonus, ”tânărul” Wembley plin, cu echipa 
gazdă în prim-plan. Și mie mi se pare că asta a fost și 
pohta ce-a pohtit-o Uefa. 

Agenţia ia în considerare 
diverse sectoare, însă 

drogurile se confi rmă pe 
primul loc în ceea ce privește 
cifra de afaceri. Comerţul de 
stupefi ante reprezintă cifra de 
afaceri principală pentru 40% 
din reţelele infracţionale din 
Uniunea Europeană.

Prezentând raportul la 
Bruxelles, Catherine De 
Bolle, directorul Europol, a 
vorbit despre viclenia rapidă 
a infractorilor, care „au 
reușit să intercepteze nevoile 
oamenilor în timpul pandemiei 
și să instrumentalizeze temerile 
individuale în faţa penuriei unor 
bunuri vitale”.

Urmărirea activităţilor grupu-
rilor organizate nu este simplă, 
acestea având adesea o structură 
internaţională: 70% din reţelele 
active, se arată în raport, se 
bazează pe indivizi care operează 
în cel puţin trei ţări diferite. De 
asemenea, Europol avertizează 
cetăţenii europeni și despre 
fraudele online în offl  ine, precum 
și despre jafurile de modă veche, 
deoarece în fi ecare an au loc 
peste un milion de furturi din 
apartamente.

Totodată, este îngrijorătoare 
utilizarea din ce în ce mai mare a 

violenţei de către infractori, care 
parcă și-au rafi nat tehnicile de 
spălare a banilor prin intermediul 
companiilor reale și fi ctive.

Comisarul UE pentru afaceri 
interne, Ylva Johansson, a 
subliniat proporţiile enorme ale 
veniturilor reţelelor criminale 
în UE. „Într-un an, infractorii au 
câștigat aproape 140 de miliarde 
de euro pe teritoriul Uniunii 
Europene. Vorbim despre 1% din 
PIB-ul UE și o cifră care depășește 
PIB-ul unor state membre”, a 

reamintit Johansson. Acestea 
sunt venituri sustrase din 
economia legală și din impozitele 
UE, care ar putea fi  utilizate 
pentru fi nanţarea spitalelor, 
vaccinurilor și tratamentelor.

Europol invită în fi nal, statele 
membre să intensifi ce controalele 
asupra reţelelor criminale, care 
și-au extins deja ţintele asupra 
afacerilor ce se vor învârti în 
jurul redresării economice. Din 
acest motiv, magistraţii europeni 
vor trebui să coopereze între ei.

TRAFICUL ILEGAL ŞI TRAFICUL ILEGAL ŞI 
CRIMINALITATEA CRIMINALITATEA 

ORGANIZATĂ, ÎN CREŞTEREORGANIZATĂ, ÎN CREŞTERE
Pandemia a consolidat activităţile reţelelor criminale din Europa – este semnalul de 

alarmă lansat de cel mai recent raport realizat de Europol, Agenţia Europeană de 
Poliţie, notează Euronews.
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Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Atletism

BoxBaschet

REZULTATE REMARCABILE, ÎN CONDIȚII 
VITREGE, PENTRU ACS PETRO-ENERGIA CÂMPINAVITREGE, PENTRU ACS PETRO-ENERGIA CÂMPINA

În zilele de 25-26.06.2021, la București, 
pe stadionul Iolanda Balaș Soter, 

și-au disputat întâietatea tineri atleți de la 
majoritatea cluburilor sportive din țară, 
printre aceștia fi ind și cei ai antrenorului 
Mihai Pascu, de la ACS Petro-Energia 
Câmpina. Așa cum ne-au obișnuit, aceștia 
au obținut performanțe deosebite având în 
vedere condițiile incredibile în care au fost 
obținute. Astfel, la categoria Copii 1, tripla 
campioană a României, Sara Maria Mincof 
a mai obținut o medalie de aur la proba de 
aruncarea greutății, cu performanța de 11,64 
m, iar cu 26,68 m. a devenit vicecampioană 
a României la aruncarea discului. În timp ce 
talentata colegă a sa de grupă Grațiela David 

a obținut, la primul său concurs, locul 6 la 
aruncarea discului și locul 8 la aruncarea 
greutății, la copii 2.

La categoria copiilor 2, atletul Cristian 
Nechifor a obținut două titluri de campion 
al României la 80 m, cu timpul 10,33 (în 
serii 10,27, aproape de Recordul Național) și 
la săritura în lungime cu rezultatul de 5,30 
m. Acest talentat atlet a fost antrenat și a 
aparținut ACS Petro-Energia Câmpina încă 
din clasa l până cu două zile înaintea acestui 
campionat, când a fost transferat către 
CSS C. Istrati, care a benefi ciat de munca 
depusă de cei care l-au pregătit. Fără 
medaliile atletului C. Nechifor, CSS C. 
Istrati ar fi  avut mai puține medalii de aur 
decât ACS Petro-Energia Câmpina. De 
menționat că CSS C. Istrati benefi ciază 
de  toate condițiile, în timp ce ACS Petro-
Energia nu are fi nanțare deloc și nici baze 
sportive de pregătire. Așa încât, de peste 20 
de ani, antrenorul Mihai Pascu este nevoit 
să-și antreneze sportivii pe maidanele 
Câmpinei sau prin localitățile învecinate, în 
timp ce performanțele celor două cluburi 
sunt aproximativ asemănătoare. La aceste 
condiții precare de pregătire au fost supuse 
unele dintre cele mai importante valori 
ale atletismului câmpinean și prahovean, 
precum Oana Gheorghe, Florian Nicolae, 
ambii multiplii campioni naționali ce au 
reprezentat România la mari competiții 

internaționale, dar și campionii României, 
Codruț Dumitru, Vlad Coman, Cosmin 
Bucătaru, Cristian Cotovanu, Mădălina 
Vlad, Alexandra Necula etc., antrenorul 
acestora, Mihai Pascu (cel care candva 
fusese declarat cel mai valoros antrenor 
prahovean), asistând neputincios cum banii, 
care ar fi  trebuit să revină sportivilor săi, au 
ajuns prin alte părți.

“Ca o compensație față de lipsa de 
susținere, legală, a autorităților locale, 
acești sportivi au primit ceva ajutor din 
partea unor sponsori, care au înțeles cât 
de importantă este susținerea unor copii și 
tineri talentați, care vor să practice sportul 
pentru sănătatea lor și reprezentarea la nivel 
înalt a Câmpinei, Prahovei și României 

la competiții importante. Dintre acestia 
amintim SC Conpet SA, SC Confi nd SA, dar 
și contribuția unor susținători ai sportivilor 
dezavantajați, precum Emanuel Necula, 
Eugen David, Crețu Raluca Gabriela, Carmen 
Frâncu, Monica Mirea, Cătălin Florescu, 
Laurențiu Samoilă, Florian Calotescu, 
Cătălin Bercăroiu (Școala B.P. Hesdeu), 
Mihai Dochia (Școala I. Câmpineanu) și 
Isabela Ciocănescu (Școala Telega), cat și 
familiile Tudorache, Burloiu, Mincof, Manea 
și Ludușan. În privința participării la alte 
campionate a atleților de categorii de vârstă 
superioare este greu de anticipat dacă mai 
putem participa, resursele noastre fi nanciare 
fi ind aproape inexistente....”, a spus, cu 
tristețe în glas, antrenorul Mihai Pascu.

Karina Munteanu și Agnes Zane, care 
au devenit cu echipa de baschet CSM 

Ploiești vicecampioane ale categoriei “U 15”, 
au fost convocate la echipa naţională „U16” a 
României, care va efectua, în perioada 29 iulie 
– 7 august, la Târgoviște, un stagiu de pregătire 
centralizată ce se va fi naliza cu participarea la 
FIBA „U16” Women’s European Challengers 
(9-14 august 2021). Cele două sportive de 
perspectivă au fost alese în echipa ideală a 
Turneului Final desfășurat în Sala Sporturilor 
din Blejoi, Agnes Zane fi ind a 3-a marcatoare 

a turneului fi nal „U15”, cu o medie de fi x 19 
puncte în cele 5 partide disputate și a 4-a a 
turneului fi nal „U16”, de la Sfântu Gheorghe 
(20.8 puncte pe meci), iar Karina Munteanu a 
fost a doua pasatoare a turneului fi nal „U16”, cu 
o medie de 5.4 pase decisive/meci.

La FIBA „U16” Women’s European 
Challengers (9-14 august), România face parte 
din Grupa D, de la Piestany (Slovacia), alături 
de ţara gazdă și de reprezentativele Israelului, 
Irlandei, Elveţiei și Luxemburgului.

Sportiva secţiei de box 
a CSM Ploiești, Isabel 

Pîrvu, face parte din delegaţia 
României care a plecat spre Tbilisi 
(Georgia), pentru a participa la 
Campionatele Europene de Box 
pentru Juniori (15-16 ani). Eleva 
lui Titi Tudor și Adrian Pîrlogea 
se numără printre cele 11 sportive 
pe care România le-a înscris în 
competiţia feminină, în lotul 
convocat de antrenorii Constantin 
Gălbenușe și Luminiţa Turcin mai 
regăsindu-se Luciana Petrache, 
Costina Bădescu, Carmen Cocoș, 
Ana Maria Romanțăv, Margareta 
Hidigan, Crinuța Andra Sebe, 
Amalia Niță, Diana Tănăsescu, 
Maria Cimpoieru și Georgiana 
Bercea.

Isabel Pîrvu va boxa la categoria „66 kg” și reprezintă România după ce a reușit 
în ultimii doi ani să câștige de două ori Cupa României, o dată titlul de campioană 
naţională și o dată pe cel de vicecampioană naţională.

Competiţia din Georgia este programată să de desfășoare în perioada 3-12 iulie, 
la startul întrecerii feminine fi ind înscrise, în total, 115 sportive. În competiţia 
masculină sunt înscriși 224 de sportivii, România fi ind reprezentată de 12 boxeri. 
În total, sunt 339 sportivi din 30 de ţări europene.

Municipiul Ploiești a 
găzduit, sâmbătă, 3 

iulie, “Cupa Reginei” și “Cupa 
Regelui” la oină, eveniment 
sportiv organizat de Federația 
Română de Oină în parteneriat cu 
Clubul Sportiv Municipal Ploiești, 
pe stadionul “Ilie Oană” din 
Ploiești. Oina este sport național, 
afl ându-se sub Înaltul Patronaj al 
Casei Regale. Tocmai de aceea, 
primarul Municipiului Ploiești, 
Andrei Liviu Volosevici, i-a 
oferit Majestății Sale Margareta, 
Custodele Coroanei române, 

“Cheia Orașului Ploiești”, în cadrul 
ceremoniei de deschidere a „Cupei 
Reginei” și „Cupei Regelui” la oină.

Competiția a început la ora 
18.00, după ce corul Filarmonicii 
“Paul Constantinescu” din 
Ploiești, sub bagheta dirijorului 
Eduard Dinu, a intonat Imnul de 
Stat al României și Imnul Regal.

Au fost momente speciale, 
emoționante și… onorante 
pentru reședința județului, mai 
ales că Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei române, a dat 
lovitura de începere a fi nalei “Cupei 

Reginei”, iar Alteţa Sa Regală, 
Principele Radu, a dat lovitura 
de începere a “Cupei Regelui”. La 

fi nalul celor două meciuri de oină, 
primarul Andrei Liviu Volosevici 
a decernat premiul “Take Ionescu”, 

iar viceprimarul Daniel Nicodim 
a acordat premiul “Ion Luca 
Caragiale”.

Reginei” iar Alteţa Sa Regală finalul celor două meciuri de oină iar viceprimarul Daniel Nicodim

OINĂ CU PREZENȚĂ REGALĂ LA PLOIEȘTIOINĂ CU PREZENȚĂ REGALĂ LA PLOIEȘTI

PLOIEȘTEANCA ISABEL PÂRVU, PLOIEȘTEANCA ISABEL PÂRVU, 
LA C.E. PENTRU JUNIORILA C.E. PENTRU JUNIORI

DOUĂ JUCĂTOARE DE LA CSM PLOIEȘTI, DOUĂ JUCĂTOARE DE LA CSM PLOIEȘTI, 
CONVOCATE LA NAȚIONALA U 16CONVOCATE LA NAȚIONALA U 16

 SARA MINCOF pe cea mai înaltă  SARA MINCOF pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premiere, treaptă a podiumului de premiere, 

la aruncarea greutățiila aruncarea greutății

Prima din stânga este Sara, alături de antrenorul M.Pascu, Andreea Stroilescu, Prima din stânga este Sara, alături de antrenorul M.Pascu, Andreea Stroilescu, 
Alexandra Necula, Cristian Nechifor și Vlad Tudorache, la antrenamentul efectuat pe Alexandra Necula, Cristian Nechifor și Vlad Tudorache, la antrenamentul efectuat pe 

domeniul castelului Cantacuzino de la Floreștidomeniul castelului Cantacuzino de la Florești
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