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Ce-a fost mai greu, a 
trecut. Dar greul cel 
mare abia începe
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„Acolo unde încep demnitățile, sinceritatea dispare .”
- Culese de Tata  Denis Ivanovici Fonvizin (1745 - 1792) scriitor rus
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Mă doare-n băşcălie!
Klaus Iohannis ne explică de ce 

nu merg lucrurile în educație: 
„Asumpția ontologică a strategiei abductive 
s-a bazat pe ideea consacrată că realitatea 
socială este o construcție a actorilor sociali”. 

Haoleu, muică, dar ce-ai pățit, te-ai 
molipsit de la nea Ilici, cu „meandrele 
concretului”?

-Știind engleza și nemțeasca
A vrut Iohannis româneasca.
Deodată însă, la consemn,
A dat-o pe limba de lemn.

Continuare în pagina 2

Ce fac atunci când nu găsesc 
cuvinte care să explice așa cum 

aș vrea o situație sau să descrie un tip de 
om? Aproape fără excepție găsesc cheia 
într-o vorbă bătrânească. Înțelepciunea 
asta populară e un soi de dicționar al 
felului în care, cu aciditate, umor și bun 
simț, românul a reușit să dea note vieții.

Așa mi s-a întâmplat și zilele 
trecute când, butonând masochist 

telecomanda, m-am încărcat cu tot 
felul de stări ale unor personaje, care 
mai de care mai isterice, fi e ele ziariști 
militanți, cu spume la gură, părerologi 
sarcastico-țipători, politruci cu vene 
umfl ate la cap, gata să se ia la trântă 
cu vecinii de platou…totul într-un soi 
de bâlci cu mulți decibeli. Șoșoacă țipa 
la Câțu care bufnea la Rareș Bogdan 
care țipa la Ciutacu care urla la Barna 
care hăhăia la imaginile cu Dragnea 
care îl amenința pe sub mustață pe 
Ciolacu care dădea ochii peste cap la 
Iohannis care tăcea nervos la Orban 
de care face mișto Mircea Badea în 
maieu…Pe scurt, o nebunie televizată, 
în care trompete și tromboane cântă 
după propria partitură…și asta într-un 
“concert”, din păcate, cu casa închisă, 
care rulează, de ani de zile, în fi ecare 
seară.

Și cum să sintetizez eu chestia asta 
hidoasă, isterică și care să descrie exact 
nivelul submediocru în care ne bălăcim 
pe căldura asta cu miros de transpirație 
de autobuz, mai bine, dacă nu cu o 
vorbă din popor!?

Ei bine, notați!
“Căruța goală face gălăgie!”

Venituri de peste Venituri de peste 
1 milion de lei/an/1 milion de lei/an/
persoană la BNR!persoană la BNR!

15 primari, din cei 23 prezenți la 
ședința AGA pentru zonele 2- 

Boldești Scăeni și 6 -Valea Doft anei, ce 
are teoretic 34 de membri, au votat pentru 
creșterea tarifului aferent serviciului de 
colectare, transport și transfer deșeuri, 
prestat prin contract de fi rma Rosal. 
Primarul Andrei Volosevici s-a abţinut de 
la vot, în conformitate cu împuternicirea 
primită din partea consilierilor 
municipali. Așadar, în Ploiești, va trebui 
să plătim de acum înainte 16,39 lei/lună, 
în loc de 13,50 lei, în prezent. Despre 
problema salubrității, în general, citiți 
mai multe amănunte la pag.6.

Era de așteptat să se 
ajungă aici. ADR 

Sud-Muntenia a atenționat 
Primăria Ploiești că poate 
pierde proiectele europene 
derulate prin POR 2014-2020. 
Formularea este următoarea: 
„pentru multe din ele (n.n.-
proiecte) există posibilitatea 
nefericită a neimplementării, 
implicit a pierderii fi nanțării și 

a returnării sumelor care v-au 
fost virate prin rambursări/
cereri de plată.” Din adresa 
ADR mai afl ăm că pentru 18 
proiecte nu există contracte de 
execuție semnate. După cum 
se cunoaște, Primăria Ploiești 
a obținut fi nanțare europeană 
prin POR pentru 22 de proiecte 
europene: 11 cereri de fi nanțare 
au fost semnate în 2019,  9  în 

2020 și 2 în 2021. Valoarea 
cumulată a acestora se ridică 
la aproape 100 de milioane de 
euro. Cele mai importante- ca 
volum de lucrări și fi nanciar- au 
fost semnate în 2020 și 2021, 
deci aproape că n-a fost timp 
sufi cient pentru parcurgerea 
etapelor de achiziție. Asupra 
acestui subiect vom reveni 
săptămâna viitoare.

VALEA PRAHOVEI A FOST VALEA PRAHOVEI A FOST 
LOVITĂ DE FURTUNĂLOVITĂ DE FURTUNĂ

Fenomenele meteorologice 
extreme, care au devastat 

câteva zone din Alba, au ajuns, 
marți dimineață, în Munții 
Bucegi. La Sinaia, viiturile 
au afectat șase gospodării, o 
mașină a fost luată de ape, 
mai mulți copaci au fost 
scoși din rădăcini, iar malul 
pârâului Izvorul Dorului s-a 
prăbușit, afectând o porțiune 
din carosabil. La Bușteni,  
puhoaiele s-au revărsat pe 
DN1, blocat o perioadă, 30 de 
case și un supermarket au fost 
inundate, mai multe persoane 
fi ind evacuate.
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IULIAN DUMITRESCU, RECONFIRMAT 
LA CONDUCEREA PNL PRAHOVA
Alegerile interne la fi liala județeană 

a Partidului Național Liberal nu 
au adus nicio surpriză, singurul candidat 
la șefi a partidului, Iulian Dumitrescu, 
fi ind reconfi rmat în funcție de președinte, 
cu 420 din 422 de voturi. Din conducere 
mai fac parte George Ionescu și Roberta 
Anastase- prim-vicepreședinți, Răzvan 
Prișcă, Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu, 
Marian Măchițescu, Vlad Oprea,  Dorin 
Tudora,  Dragoș Niță, Dumitru Tudone, Ion 
Savu,  Daniel Nicodim și Eugen Ionică-
vicepreședinți. Mircea Roșca a fost ales 
secretar general, iar Dan Ciolac și Bogdan 
Chelan-secretari  generali adjuncți. La 
conferința de alegeri a fost prezent și Ludovic 
Orban, gest sufi cient ca să ne dăm seama din 
care tabără face parte PNL Prahova.

16,39 LEI/LUNĂ, 16,39 LEI/LUNĂ, 
ATÂT VOM ATÂT VOM 

PLĂTI PENTRU PLĂTI PENTRU 
GUNOIUL GUNOIUL 
MENAJER!MENAJER!
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PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA, 
ÎNTR-UN DOSAR DE FALS ȘI UZ DE 

FALS
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii 

Criminale Iaşi au efectuat, potrivit IGPR, 
două percheziţii domiciliare în Prahova, 
într-un dosar penal întocmit sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi uz 
de fals. „Din cercetări a rezultat că bărbatul 
ar fi  trimis, prin intermediul unor grupuri 
de socializare, către mai multe persoane, 
cazuri ale unor copii bolnavi, care ar fi  
necesitat tratament şi operaţii în străinătate 
şi ar fi  pus la dispoziţie conturi bancare, 
pentru obţinerea donaţiilor. Acesta ar fi  
anexat la mesaje şi adeverinţe medicale, ce ar 
fi  fost false. Prejudiciul stabilit în cauză este 
de aproximativ 28.000 de euro”, a precizat 

IGPR. Trei persoane au fost conduse 
la cercetări. Activitățile au benefi ciat 
de suportul de specialitate al Direcției 
Operațiuni Speciale și al Unității Centrale 
de Analiză a Informațiilor din Poliția 
Română. Acțiunea benefi ciază de sprijinul 
polițiștilor din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Prahova.

BĂRBAT ÎN VÂRSTĂ DE 71 DE ANI, 
ATACAT DE URS LA MĂNECIU

Polițiștii Postului de Poliție Măneciu, au 
fost sesizați prin SNUAU 112, de către un 
bărbat, în vârstă de 71 de ani, despre faptul 
că ar fi  fost atacat de un animal sălbatic.
„În baza sesizării, organele de poliție s-au 
deplasat la domiciliul bărbatului, care 

a declarat verbal faptul că în dimineața 
aceleeași zile, în jurul orei 8.30, se afl a la 
stâna pe care o deține, iar în momentul în 
care a ieșit cu oile la păscut, ar fi  fost atacat 
de un urs. Acesta a reușit să scape cu ajutorul 
câinilor pe care îi deține la stână și s-a 
deplasat singur la domiciliu”, a precizat IPJ 
Prahova. Bărbatul a primit îngrijiri medicale 
de la un echipaj al Serviciului de Ambulanță 
Prahova. Victima prezenta o escoriație la 
nivelul antebrațului drept cât și o escoriație 
la nivelul abdomenului, motiv pentru care a 
fost transportat la o unitate medicală, unde 
a primit îngrijiri medicale, însă nu a rămas 
internat. Despre evenimentul în cauză, a fost 
informată Asociația Județeană a Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi Prahova.

Senatoarea Diana Iovanovici-
Șoșoacă a făcut iar istericale 

după ce elicopterul american 
Black Hawk a aterizat forțat în 
Piața Charles de Gaulle, în timp ce 
escadrila SUA se antrena pentru 
Ziua Aviației Române, din 20 
iulie: „Era cumva parada pentru 
Ziua Americii sau Ziua Franței, 
sărbătorită de parteneri? Cine 
permite (și de ce) ca elicopterele 
sa facă exerciții deasupra 
Bucureștiului, atât de aproape 
de sol? Noi mai avem autorități 
aeriene? Noi mai contăm sau 
suntem cobai pentru absolut oricine 
și pentru partenerii strategici?”Neh, 

despre cine-s cobaii eu am altă 
variantă:

-Acuma, Șoșo, dreptate n-ai,
Iar exemplul tu îl dai.
Cobaii suntem noi, știi bine,
C-avem un senator ca tine!

Primarul Clujului, Emil 
Boc, susținătorul taberei 

Cîțu în alegerile interne ale 
PNL, compara situația de azi a 
premierului cu cea în care s-au 
afl at cancelarul Germaniei, Angela 
Merkel și premierul Marii Britanii, 
Margaret Th atcher. Ce a vrut să 
spună Boc-Poc a fost că ambele 
au condus guvernele și ambele au 
deținut concomitent și președinția 
partidelor care au format 
majoritatea guvernamentală. Un 
fel de bate șaua să priceapă iapa: 

alegeți-l pe Cîțu, ca să fi m și noi ca 
ăia.

-Toate bune, măi, Emil,
Dar ai băgat un fi til:
Domnul Cîțu nu e Merkel
Și nici doamna Th atcher...

Prezent la Cluj, la conferința 
de alegeri a PNL, 

președintele Ludovic Orban a 
urcat pe scenă, a bâguit mai multe 

cuvinte, atacuri și îndemnuri, a 
fost, culmea, ovaționat, dar la un 
moment dat a fost lăsat singur-
singurel în mijlocul familiei sale 
liberale.

-Ce-ți spuneam Orbane, mamă,
Și tu n-ai vrut să iei seamă:
Ăștia te ridică, ăștia te coboară,
Dușmanul te iartă, amicul 

     te-omoară!

Naistul Nicolae Voiculeț 
(53 de ani), membru 

AUR, s-a enervat pe toți ăia care 
o susțin pe primărița franțuzoaică 
Clotilde Armand: „o franțuzoaică 
care se dă româncă și care a ajuns 
primăriță prin furt și fraudare, 
iar acum își bate joc de cetățenii 

bucureșteni!Toți cei care o susțineți 
și care nu faceți nimic să înlăturați 
această individă (inclusiv cei din 
justiție și structurile de stat) sunteți 
niște trădători nenorociți. Există 
o listă cu voi toți...” Măi, Nicule, 
naționalismul ăsta ți l-au aplicat și 
ție franțujii?

-Te lauzi c-ai cântat prin lume,
C-ai scos în Franța trei albume.
Cum ar fi  fost ca ei să-ți zică:
Marș în țara ta, bădică!

Dar Nicolae, stai calm, că te 
scapă Marcel Ciolacu și 

Victor Ciutacu de franțuzoaică. Ia 
uite ce vorbeau ăștia doi la România 
TV, postul deținut de oligarhul 

fugar Sebastian Ghiță, după ce 
Clotilde a tăiat sponsorizările 
către televiziune, dar a și dat afară 
din sector fi rmele de publicitate 
stradală deținute, direct sau prin 
intermediari, de Ghiță:

Ciolacu: strângem semnături, să 
scăpăm odată de Clotilde Armand.

Ciutacu: Să ne ajute Dumnezeu 
și Maica Domnului!

-Je pense que Dieu est occupé
Politicieni români n-a aidé,
De vos projets, bre, Ciutacu,
O să se ocupe... dracu`!

Marcele, gluma-glumă, dar 
să te văd eu pe unde scoți 

cămașa cu Dragnea, că ăsta s-a luat 
de voi de la poarta penitenciarului. 
I-auzi ce zice: „PSD a devenit un 
partid de operetă, condus de oameni 

lași. E praf, fără personalitate. PSD-
ul nu e condus. Este în buzunarele 
SRI-ului. N-ați văzut că li se dă voie 
să vorbească doar la meteo?”

-Abia acum pricep de ce
Avem țara roșie!
De când prezintă vremea PeSeDe
S-au speriart și ploile!

Fostul comisar-șef la IGPR, 
Florin Șinca, trecut între 

timp la AUR și într-un post călduț 
la Senat, s-a dezlănțuit împotriva 
vaccinării. De fapt, se pregătește să 
plece în munți: „Văd că îndurăm 
toate tâmpeniile, cu vacinul, cu 
valul de infectări, cu tulpina p... 
mă-sii… Până când? Culmea este că 
europenii și românii s-au obișnuit 
deja cu încălcarea libertăților. Și 
boul se obișnuiește cu jugul. Și 
trage.  Eu, unul, deja mă pregătesc 
pentru rezistența din munți. Vreau 

să mor în libertate!”
-În munți ești arestat într-o 

secundă,
Că nu-s păduri să te ascundă,
Fiindcă din postul tău de milițian
L-ai apărat pe fi ecare hoțoman.
(Ca să n-avem vorbe:
Am zis hoț de lemne!)

A ieșit guru Dragnea din 
pușcărie, bre. El zice 

că e deținut politic. Așa, ca 
Maniu. Ca Brătianu. Ca Mircea 
Vulcănescu.  I-auzi ce zicea omul, 
la botul limuzinei de lux, cu care 

a venit iubita Irinuca să-l ia: 
„Eu mă consider deținut politic 
pentru că am intrat nevinovat. 
Mi s-a cerut insistent, în ultimele 
luni, ca la instanță, când se va 
judeca eliberarea, să îmi recunosc 
vinovăția. Ceea ce nu am acceptat, 
pentru că se dorea să se valideze 
acel dosar politic.”

-Închisorile sunt pline
De oameni nevinovați.
Dacă așa vorba vine,
Hai cu toții, să furați!

Auziți ce îi răspunde 
Cristian Ghinea lui Rareș 

Bogdan, care a sugerat că Planul 
de Redresare ar fi  fost aprobat de 
CE dacă la minister ar fi  rămas 
ministrul liberal Boloș: „Ideea asta 
că PNL ne-a făcut vreo favoare 
lăsând niște ministere e o fudulie 
profund jignitoare. Domnule 
Rareș Bogdan: USR PLUS conduce 
ministere importante pentru că 
avem voturi reale în spate. Și o facem 
bine. Să te tot plângi pe subiect e ca 
în bancul cu impotentul care spune 
că măcar atârnă frumos.”

-Cu Planul, Cristi, este strâmbă,
Oricât te ții tu de gomos!
De tine soarta lui atârnă
Și nu știu dacă chiar... frumos!

 Săptămâna pe scurt 
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA
La nivelul Inspectoratului Județean de 

Poliție Prahova a fost organizată o acțiune 

în mediul 
rural, pe raza 
comunelor 

Gorgota, Puchenii Mari, Balta Doamnei 
și Olari. „Polițiștii au acționat pentru 
prevenirea și combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente rutiere grave. În 
cadrul acțiunii au fost controlate peste 150 de 
autovehicule și au fost aplicate aproximativ 
45 de sancțiuni contravenținale, 26 dintre 
ele pentru nerespecarea regimului legal de 
viteză. Valoarea totală depășește 12.500 de 
lei”, a precizat IPJ Prahova. Totodată a fost 
reținut un  permis de conducere şi două 
certifi cate de înmatriculare”, a precizat IPJ 
Prahova. Cu ocazia acțiunii, polițiștii au 

identifi cat un bărbat în vârstă de 38 de ani 
care conducea pe DJ100 B Gherghița, iar 
în urma testării cu aparatul etilotest, acesta 
a indicat valoarea de 0,29 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. În cauză, bărbatul a fost 
sancționat contravențional, fi indu-i totodată 
reținut permisul de conducere.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. DOUĂ 
AUTO IMPLICATE

Accidentul rutier s-a produs la intersecția 
străzilor Bobâlna cu Depoului,  din Ploiești. 
Două autoturisme au intrat în coliziune. 
„În urma impactului cele 2 au ricoșat în 
altele 3 auto parcate”, a precizat IPJ Prahova. 
Conducătorii auto, un tânăr în vârstă de 19 
ani și respectiv un altul în vârstă de 20 de 

ani, au fost testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul fi ind negativ. În urma impactului, 
două persoane au fost rănite și au necesitat 
transportul la o unitate medicală. 
URS LOVIT DE UN AUTO PE DN1, ÎN 

AFARA LOCALITĂȚII PĂULEȘTI
Polițiștii au fost sesizați despre faptul 

că, pe DN1 km 68+300, în afara localității 
Păulești, un autoturism condus de un bărbat 
pe direcția Braşov-Ploiești ar fi  lovit un 
urs. În urma impactului, ursul a decedat. 
„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ. La fața 
locului au fost reprezentanții Gărzii de 
Mediu care au ridicat animalul decedat”, a 
precizat IPJ Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; 
www.ziarulploieştii.ro

Primăria Ploiești a scos la licitație serviciul 
de „Elaborare documentație tehnică, 

faza DALI, pentru obiectivul de investiții 
reamenajare pavaj pietonal zona cuprinsă  între 
Casa de Cultura a Sindicatelor și magazinul 
Winmarkt.”Valoarea estimată a documentației 
se ridică la 42.000  lei   fară TVA. Perioada 
de valabilitate a ofertei va fi  de 90 zile, iar 
achiziția directă va fi  fi nalizată prin  încheierea 
unui contract de prestare servicii.  Criteriul de 
atribuire este și de data aceasta  prețul cel mai 
scăzut,   aplicabil numai ofertelor care respectă 
toate   cerințele prevăzute în anunț și în caietul 
de sarcini. 

MANDATUL DE PRIMAR AL COMUNEI MANDATUL DE PRIMAR AL COMUNEI 
ȘOTRILE A FOST INVALIDAT DE INSTANȚĂȘOTRILE A FOST INVALIDAT DE INSTANȚĂ
Ceea ce era de așteptat, legal și de bun 

simț s-a întâmplat: mandatul primarului 
comunei Șotrile, Bogdan Davidescu, reales 
în funcție în urma alegerilor parțiale din 27 
iunie, a fost invalidat din nou de Judecătoria 
Câmpina. Motivul este același care a stat și la 
invalidarea de anul trecut, după alegerile din 27 
septembrie, când și atunci Davidescu a câștigat 
alegerile: condamnarea sa defi nitivă la închisoare 
cu suspendare pentru pornografi e infantilă. 
Anterior deciziei recente de la Judecătoria 
Câmpina, Bogdan Davidescu a depus la Curtea de 
Apel Ploiești o cerere de strămutare a dosarului, 

însă instanța a respins ca neîntemeiată solicitarea 
acestuia. Decizia nu este defi nitivă, Davidescu 
putând ataca sentința la Tribunalul Prahova. În 
sentința pronunțată vinerea trecută  se arată: 
„Invalidează alegerea în funcția de primar al 
comunei Șotrile, jud. Prahova, a domnului 
Davidescu Daniel Bogdan. Încheierea se va 
comunica de îndată prefectului județului Prahova 
și secretarului comunei Șotrile pentru aducerea la 
cunoștință publică, prin afi șare în termen de cel 
mult 24 ore de la comunicare. Cu drept de apel, ce 
se depune la prezenta instanță, în termen de 2 zile 
de la aducerea la cunoștință publică”.

Campania națională 
„Orașul vaccinează 

satul” se derulează și în Prahova 
până la sfârșitul lunii august, 
cu echipe mobile formate din 
membri ai unor centre fi xe de 
vaccinare. O astfel de echipă 
de la fosta unitate școlară 
„Ludovic Mrazek”, ce va utiliza 
serul monodoză- Johnson & 
Johnson,  va fi  prezentă în câteva 
zeci de comune în perioada 
următoare. Programul stabilit 
este următorul: Bertea și 
Ștefești -22 iulie, Colceag-23 
iulie, Călugăreni-26 
iulie, Cosminele-27 iulie,  
Teișani -28 iulie, Boldești-
Grădiștea-29 iulie, Baba 
Ana, Sălciile și Tomșani-30 

iulie, Cărbunești-10 august, 
Cocorăștii Mislii-13 august, 
Drăgănești și Dumbrava-17 
august, Fântânele și Gura 
Vadului-19 august, Gornet-
Cricov și Iordăcheanu-23 
august, Ariceștii Zeletin-24 
august. Până acum au mai 
fost vaccinați cu Johnson & 
Johnson locuitori din comunele 
Bălțești, Dumbrăvești, Podenii 
Noi, Surani și Șoimari.

Până la sfărșitul lunii iulie, 
alte comune sunt programate 
după cum urmează: pentru 
prima doză de vaccin Pfi zer/ 
Moderna- Poiana Câmpina, 
Șirna, Talea, Măgureni, 
Șotrile, Secăria, Tinosu, Valea 
Doft anei; cu a doua doză Pfi zer/ 

Moderna:  Adunați, Cocorăștii 
Colț, Târgșoru Vechi, Mănești, 
Chiojdeanca, Ceptura,Telega, 
Ariceștii Rahtivani, Păcureți, 
Cerașu, Provița de Jos, Plopu, 
Posești, Bănești, Starchiojd, 
Poienarii Burchii, Provița de 
Sus.

Instituția Prefectului 
Prahova a solicitat tuturor 
primăriilor să se implice în 
această campanie, punând la 
dispoziția cetățenilor materiale 
informative despre acțiunea 
echipelor mobile.

Moderna: Adunați Cocorăștii Instituția Prefectului

PLOPENI: 624.335 LEI PENTRU A PLOPENI: 624.335 LEI PENTRU A 
ADUNA APA DE PLOAIE DE PE STRADĂ ADUNA APA DE PLOAIE DE PE STRADĂ 

ȘI A O ARUNCA ÎN PĂDURE!

Primăria Plopeni este 
pe punctul de a realiza 

un proiect început de anul 
trecut, denumit „Stație de 
pompare ape pluviale pe strada 
Victoriei. Bazin de retenție, 
instalație de pompare ape 
pluviale, conducta de refulare 
spre...pădure, branșament 

electric”. Ați intuit, sistemul 
de colectare a apelor provenite 
din ploi acoperă numai o parte 
din oraș așa că, atunci când 
precipitațiile sunt abundente, 
unele zone au probleme, poate 
și pentru că sistemul existent 
nu are capacitatea să preia 
toată cantitatea de apă. Într-o 

astfel de situație este strada 
Victoriei, care se inundă la 
fi ecare ploaie mai mare. În 
proiectul inițial se propunea 
o soluție care ar fi  costat 
506.702 lei, dar se pare că 
acum suma a ajuns la 624.335 
lei (TVA inclus). Iar procedura 
tehnică sună așa: „realizarea 
unor guri de scurgere duble 
montate în carosabil, sistem 
gravitațional de scurgere a 
apelor, compus din conducte de 
PVC-KG, bazin de retenție ape 
pluviale prefabricat, echipat 
cu separator de hidrocarburi 
și grup de pompare cu două 
pompe, conductă de refulare 

din PEID 160mm, gură de 
descărcare.” Ei bine, dacă vă 
întrebați cum vine deversarea 
în pădure, așa cum și noi am 
făcut-o, gândind mai ales la 
mizeriile pe care o ploaie le 
strânge, înțelegem că proiectul 
tehnic prevede un separator 
de deșeuri, deci în teorie apa 
deversată în pădure ajunge 
curată. În fi ne, e un fel de 
a spune, fi indcă la Plopeni 
pădurea e deja murdară, prin 
grija localnicilor, dar și a celor 
ce traversează orașul și aruncă 
în lizieră, din fuga mașinii, tot 
ce le prisosește în autoturism.

rimăria Plopeni este electric” Ați intuit sistemul

A FOST 
LANSATĂ LANSATĂ 

PLATFORMA PLATFORMA 
PENTRU PENTRU 

BUGETARE BUGETARE 
PARTICIPATIVĂPARTICIPATIVĂ
Primăria Ploiești a informat comunitatea 

locală că s-a lansat platforma pentru 
bugetare participativă, un instrument de 
management deschis, incluziv și transparent, 
care permite participarea reală a cetățenilor la 
guvernarea orașului, aceștia putând decide, în mod 
direct, cum se va cheltui un procent clar defi nit în 
acest sens din bugetul de investiții. Cei care doresc 
să afl e mai multe amănunte pot accesa link-ul 
https://bugetareparticipativa.ploiesti.ro/. Aici 
sunt detalii legate de regulamentul procesului de 
bugetare participativă, respectiv, modalitatea de 
înscriere a proiectelor, criteriile de eligibilitate 
pentru proiecte, domeniile de aplicare, precum și 
informații legate de calendarul acestei campanii. 
Persoanele care intenționează să încarce proiecte 
trebuie să își creeze un cont de utilizator, iar 
cei ce nu se descurcă, pot cere sprijin de ordin 
tehnic și consultare de specialitate la adresa 
bugetare.participativa@ploiesti.ro .

ECHIPE MOBILE DE ECHIPE MOBILE DE 
VACCINARE ÎN PRAHOVAVACCINARE ÎN PRAHOVA

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

LICITAȚIE LICITAȚIE 
PAVAJ PAVAJ 

PIETONALPIETONAL
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PERCHEZIȚII LA O GRUPARE 
ACUZATĂ DE CONTRABANDĂ CU 

ȚIGARETE
Polițiștii Direcției de Combatere a 

Criminalității Organizate și ai Direcției 
de Investigare a Criminalității Economice, 
în baza ordonanțelor de delegare ale 
D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus 
în executare 157 de mandate de percheziții 
domiciliare, în județele Arad, Alba, Bihor, 
Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Timiș și în 
municipiul București, în urma cărora au 

fost audiate 76 
de persoane și 
au fost ridicate 
27.200 de țigarete, 

3 arme de vânătoare, precum și 301.950 de 
lei, 101.015 euro și 35.880 de dolari.    La 
acțiune au participat și ofi țeri de poliție 
judiciară din cadrul BCCO Ploiești. 
Procurorii D.I.I.C.O.T.– Structura 
Centrală au dispus reținerea pentru 24 de 
ore a 23 de persoane, pentru săvârșirea 
infracțiunilor de constituirea unui grup 
infracțional organizat, contrabandă și 
spălare de bani. „Totodată, a fost instituită 
măsura sechestrului asigurător asupra a 
622 de autoturisme, capete de tractor și 

semiremorci, 357 de suprafețe de teren 
intravilane și extravilane, 50 de imobile 
(apartamente și case de locuit), dar și asupra 
acțiunilor sau părților sociale deținute la 
18 societăți comerciale”. 23 de persoane 
au fost reținute și prezentate Tribunalului 
București cu propunere de arestare 
preventivă. „Documentarea activității 
infracționale a fost realizată în colaborare 
cu autoritățile judiciare din Marea Britanie 
(HMRC), din Ungaria (NTCA), din 
Franța și Germania, precum și cu sprijinul 
Direcției Generale a Vămilor – Direcția 
Supraveghere și Control Vamal și Direcția 
Regională a Vămilor Timișoara. Suportul de 

specialitate a fost asigurat de către Direcția 
Operațiuni Speciale, Biroul Operațiuni 
Speciale Cluj, Biroul Operațiuni Speciale 
Timișoara și Biroul Operațiuni Speciale 
Oradea. La activități au participat jandarmi 
din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a 
Jandarmeriei Române, Grupării Mobile de 
Jandarmi Cluj-Napoca și Grupării Mobile 
de Jandarmi Târgu-Mureș. De asemenea, au 
fost angrenate efective ale Inspectoratului 
General de Aviație al MAI, Inspectoratului 
General al Jandarmeriei Române și ofi țeri 
de poliție judiciară din cadrul BCCO 
București, Ploiești, Pitești, Craiova, Brașov, 
Alba Iulia, Oradea, Cluj-Napoca și SCCO 
Gorj și Caraș-Severin”, a mai precizat IGPR.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DEȘI INVESTIȚIA TREBUIE TERMINATĂ LA SFÂRȘITUL ACESTUI AN,DEȘI INVESTIȚIA TREBUIE TERMINATĂ LA SFÂRȘITUL ACESTUI AN,

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

După cum vă amintiți, Primăria 
Ploiești derulează, începând cu 

data de 13.04.2020, proiectul „Creșterea 
mobilității trafi cului prin realizarea 
Terminalului multimodal Nord-Vest, 
incluzând și spații de parcare pentru 
moduri de transport auto si biciclete 
(Zona Spital Judetean)”, cofi nanțat 
prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de 
fi nanțare încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în calitate de autoritate 
de management și Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, 
în calitate de organism intermediar. 
Valoarea totală a contractului este de 
98.197.848,83 lei, din care fi nanțarea 
nerambursabilă este de 52% din 
total valoare, adică 51.542.210,42 
lei (valoare eligibilă nerambursabilă 

din FEDR- 44.704.978,43 lei; 
valoare eligibila nerambursabila din 
bugetul național-6.837.231,99 lei). 
Deși contractul de fi nanțare a fost 
semnat abia anul trecut, perioada de 
implementare a proiectului este de 96 de 
luni, respectiv, între data de 01.01.2014 
și data de 31.12.2021. Cu alte cuvinte, 
la sfârșitul acestui an, lucrările ar trebui 
fi nalizate, lucru aproape imposibil dacă 
ținem cont de faptul că abia la începutul 
acestei luni s-a scos la licitație o primă 
componentă a lucrărilor. Este vorba 
despre ceea ce autoritățile numesc 
„investiția de bază-componenta 1”, cu 
o valoare totală estimată la 18 milioane 
de lei fără TVA, respectiv aproximativ 
21,5 milioane de lei, cu TVA. Suma 
reprezintă următoarele categorii de 
cheltuieli: 15.376.798,09 lei fără  TVA- 
valoare construcții și instalații, inclusiv 

infrastructură rutieră; 2.366. 868,00 lei 
fără TVA - valoare utilaje, echipamente 
tehnologice  și funcționale care 
necesită montaj, dotări; 297.975,00 lei 
fără  TVA - valoare cheltuieli conexe 
organizării  șantierului.” Teoretic, 
ar trebui executate următoarele 
lucrări, în această primă fază: 
întocmire detalii de execuție (DDE), 
lucrări de sistematizare verticală, de 
amenajare peisagistică (amenajare 
dendrologică, fl oricolă și de întreținere 
a vegetației instalate), de racordare 
la utilități (electrice, alimentare cu 
apa, canalizare, termofi care), de 
construire clădire stație capăt de linie 
din terminalul multimodal, de rețele 
edilitare de incintă, inclusiv iluminat, 
platforme rutiere  și pietonale  în 
interiorul terminalului multimodal  și 
pe strada Găgeni, în fața terminalului. 

PRIMĂRIA PLOIEȘTI ABIA A SCOS LA LICITAȚIE O PARTE PRIMĂRIA PLOIEȘTI ABIA A SCOS LA LICITAȚIE O PARTE 
DIN LUCRĂRILE DE LA TERMINALUL MULTIMODAL NORD

Ministrul Claudiu Năsui 
a anunțat restructurări 

cu 30% a schemei de personal 
de la Ministerul Economiei 
și de reducere cu 39% a 
numărului de șefi  din această 
structură. Ofi cialul afi rmă că 
aceasta va fi  una din cele mai 
masive restructurări petrecute 
la instituțiile de stat în ultimele 
decenii. Rămâne de văzut 
dacă va fi  și lăsat să-și ducă 

la capăt ideea, mai ales că va 
întâmpina rezistență chiar de 
la partidele care și-au „plantat”, 
de-a lungul anilor, clientela 
în acest minister. De altfel, 
Năsui a declarat că se așteaptă 
să fi e linșat din nou mediatic, 
la posturile TV ale oligarhilor. 
Acesta a scris, pe rețelele de 
socializare: „actualul minister 
al economiei este rezultatul 
multiplelor despărțiri și 

comasări de ministere. 
Ministere inutile, create 
numai pentru a oferi sinecuri 
în negocieri politice. De 
aceea, ministerul economiei 
a ajuns să aibă foarte multe 
structuri și, mai ales, foarte 
mulți șefi . Statul român e 
masiv supra-dimensionat. 
Mai grav, în ultimii ani, 
numărul de bugetari și de 
instituții noi în România a 
tot crescut. De ce? Pentru 
că fi ecare politician a vrut 
să-și crească puterea, posturile 
și bugetul la dispoziție pe 
spatele contribuabilului. De 
aceea cheltuielile statului 
au tot crescut. De aceea 
am ajuns să avem mii de 
structuri, instituții și agenții 
inutile. Le cunoaștem bine 
pe câteva dintre ele: institute 
ale levantului, academii de 
cercetare, agenții fără număr 
și pentru orice motiv etc. 

Sunt efectiv sute de astfel 
de structuri înfi ințate doar 
pentru a da posturi de 
conducere unor personaje 
conectate politic și pentru 
a salariza activul de partid. 
Toate acestea din banii noștri.

A venit vremea să 
reformăm acest stat. Nu 
este nevoie de atâția șefi  
și directori în Ministerul 
Economiei. Avem nevoie de 
un stat mic și concentrat pe 
ce trebuie să facă. Unul care 
să genereze cheltuieli mai 
mici pentru contribuabili și 
birocrație mai puțină. Prin 
această reorganizare reducem 
funcțiile redundante și 
departamentele care nu și-au 
arătat niciodată utilitatea.” 
În acest moment, Ministerul 
Economiei funcționează cu 
o organigramă de 839 de 
posturi, din care 123 sunt în 
rețeaua economică externă.

Am terminat cu toate problemele de minim 
confort urban din Ploiești-curățenie, 

străzi, gunoi, școli, țânțari, termie etc.- și numai 
asta ne rămăsese, să reintroducem trotinetele 
electrice în oraș. Ieri, de altfel, a fost organizată o 
dezbatere publică a proiectului de hotărâre pentru 
aprobarea  Regulamentului privind condițiile de 
utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin 
intermediul unei platforme online, în regim self-
service, pe domeniul public. Dacă aveți curiozitatea 
să vedeți despre ce este vorba, puteți consulta 
documentul pus la dispoziție de autoritatea 
municipală la adresa http://www.ploiesti.ro/
Transparenta%20decizionala/2021/10.06.2021.
pdf. Nu spunem că proiectul nu este unul bun, în 
condițiile în care transportul este cel care provoacă 
poluarea cea mai mare în oraș. Ideea este alta: 
chiar se va diminua trafi cul auto, introducând 
trotinetele? Ok, pică bine pentru divertisment, 
pentru orice doriți dvs., dar nu mai bine întâi de 
toate am fi  tăiat buruienile de pe străzi, am fi  strâns 
mizeria uriașă din oraș și apoi am fi  avut timp 
berechet și de trotinete?

CHELULUI CHELULUI 
TICHIE DE TICHIE DE 

MĂRGĂRITAR MĂRGĂRITAR 
ÎI TREBUIE!ÎI TREBUIE!

NĂSUI ANUNȚĂ CĂ „TAIE” CU 39% NĂSUI ANUNȚĂ CĂ „TAIE” CU 39% 
ȘEFIMEA DE LA MINISTERUL ECONOMIEI

inistrul Claudiu Năsui la capăt ideea mai ales că va

Asociația Județeană a Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi Prahova 

a organizat, recent, o acțiune de 
populare a râului Teleajen cu păstrăv, 
în zona Valea Berii, din stațiunea Cheia 

(Măneciu). La activitate au participat 
reprezentanți din cadrul Oculului Silvic 
Măneciu, Agenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură și mai mulți 
jandarmi din cadrul IJJ Prahova.

PĂSTRĂV PE TELEAJEN

n specialitate a fost asigurat de către Direcția
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Unitatea de management 
din cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, care urmărește 
Programul Operațional Regional 
2014-2020, derulat prin Agenția 
de Dezvoltare Sud-Muntenia, 
a aplicat o corecție de 100% 
Primăriei Ploiești, pentru partea 
de proiectare a investiției cu 
fonduri europene ce vizează 
lărgirea la patru benzi a străzii 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, 
în zona Podului Înalt. Motivul, 
ascuns o bună bucată de timp de 
opinia publică, ține de o majorare 
nejustifi cată a prețului plătit în 
mandatul trecut, cu voie de la 
Consiliul Local Ploiești, fi rmei 
care se ocupa de proiectare. 
Autoritatea de management 
a considerat că administrația 
ploieșteană a acceptat greșit 
creșterea valorii de la 570.000 
de lei inițial, la 3.590.000 de 
lei, iar în fi nal, la ceva peste 6 
milioane de lei, cifră de peste 10 
ori mai mare decât cea convenită 
și agreată în documentele de 

fi nanțare. Banii deja au fost 
achitați către fi rma de proiectare. 
Ce înseamnă această corecție? 
Că UE nu va mai deconta 
niciun leu la această categorie de 
cheltuieli, lucru care echivalează 
cu faptul că municipalitatea va 
suporta cei peste 6 milioane de 
lei din propriul buzunar. Adică 
a ratat banii europeni. Norocul 
este că sancțiunea nu se referă 
și la execuția propriu-zisă a 
lucrării, unde fi nanțarea UE va 
curge, cu condiția ca Primăria 
Ploiești să nu mai comită și alte 
erori. Reamintim că, anul trecut, 
fostul primar Adrian Dobre a 
semnat contractul de fi nanțare 

pentru proiectul „Modernizare 
strada Gh.Gr. Cantacuzino, în 
zona Pasaj CFR Podul Înalt, prin 
lărgire la 4 benzi, reabilitare str. 
Cantacuzino, tronson Șoseaua 
Vestului-limită oraș, inclusiv 
terminal multimodal”, în valoare 
de 65.554.957,34 lei, din care 
fi nanțarea nerambursabilă 
acordată este în sumă maximă 
de 60.028.702,73 lei (valoare 
eligibilă nerambursabilă din 
FEDR -  51.024.397,34 lei; valoare 
eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național - 7.803.731,34 
lei). Investiția are ca termen de 
fi nalizare data de 31 decembrie 
2023.

ACTUALITATE

SCANDAL ȘI GEAMURI SPARTE LA 
URLAȚI. DOI BĂRBAȚI REȚINUȚI 
Polițiștii din cadrul Poliției orașului 

Urlați au fost sesizați de către un bărbat 
despre faptul că două persoane ar fi  pătruns 
în curtea sa și i-ar fi  spart geamurile 
locuinței. „Polițiștii s-au deplasat la fața 
locului unde au constatat că una dintre 
persoanele care au spart geamurile locuinței 
este fi ul apelantului. În fapt, acțiunea fi ului 
și a celuilalt bărbat s-a produs în urma 
unui confl ict, pe care acesta l-ar fi  avut 
cu tatăl său în cursul aceleeași zile, pe 
fondul consumului de alcool”, a precizat 

IPJ Prahova. În 
cauză a fost întocmit 
dosar penal sub 

aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de distrugere și violare 
de domiciliu. „În aceeași zi, în urma 
administrării probatoriului, față de cei doi 
bărbați s-a luat măsura reținerii pentru 24 
de ore”, a precizat IPJ Prahova.

PERCHEZIȚII LA DUMBRĂVEȘTI
Polițiștii din cadrul Poliției orașului 

Plopeni au efectuat patru percheziții în 
comuna Dumbrăvești, la domiciliile unor 
persoane, bănuite de comiterea unei 
infracțiuni de furt califi cat. „Din cercetări a 
reieșit faptul că, în luna iulie a.c., 4 bărbați 
cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, ar 

fi  sustras 439 de metri de cablu, din incinta 
unei societăți comerciale, cu sediul în 
comuna Dumbrăvești. Prejudiciul este de 
aproximativ 25.000 de lei”, a precizat IPJ 
Prahova. La activități au participat și polițiști 
din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale 
Prahova. Cercetările sunt continuate, potrivit 

IPJ Prahova, efectuându-se verifi cări pentru 
probarea activității infracționale a tuturor 
participanților, fără a fi  apreciată luarea 
vreunei măsuri preventive la acest moment.

ACCIDENT PE DN1, LA BĂICOI 
Accidentul rutier a avut loc pe DN1, la 

km 73+400, pe raza localității Băicoi, pe 
sensul de mers către București, după ce două 
auto au intrat în coliziune. În evenimentul 
rutier a fost implicat un auto condus de un 
tânăr în vârstă de 25 de ani, și un autoturism 
condus de un bărbat în vârstă de 65 de ani. 
„În urma accidentului a rezultat vătămarea 
corporală a conducătorilor auto”, a precizat 
IPJ Prahova, care a anunțat că trafi cul în 
zonă a fost restricționat pe banda 1, pe 
sensul spre București. 

 Săptămâna pe scurt 

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

La rubrica „Ploieșteni cu care 
ne mândrim”, Primăria Ploiești 

i-a prezentat de data aceasta pe 
șefi i de promoție de la unitățile de 
învățământ din oraș, absolvenți de 
clasa a VIII-a, din anul școlar recent 
încheiat. În preambulul postării pe 
pagina ofi cială se arată, oarecum 
într-un limbaj infl exibil: „Calitatea 
învățământului ploieștean, dăruirea 
și profesionalismul dascălilor 
din unitățile de învățământ 
preuniversitar din orașul nostru sunt 

binecunoscute. Dovadă sunt premiile 
și recunoașterile pe care elevii 
noștri le-au obținut în competițiile 
naționale și internaționale, la diferite 
discipline de învățământ, precum 
și rezultatele de excepție dobândite 
la concursurile organizate pentru 
accederea în învățământul liceal.” 
Lista este una generoasă, pe care o 
prezentăm și noi, cu precizarea că, 
din cei 44 de șefi  de promoție, 31 
(70,45%) sunt fete.

-Colegiul Național „Mihai Viteazul”: 
Albu Emilia, Băicoianu Ștefan 
Teodor, Cristea Denisa Maria, Faur 
Mihai Matei, Ionescu Maria, Moșu 
David Luca, Popescu Daria Maria, 
Preda Ilinca Ioana, Stoian Teodora, 
Tangerică Daria Maria, Tudoran 
Andreea;
-C.N.„I.L.Caragiale”: Apostolache 
Alexia, Udroiu Teodora;
C.N.„Al.I.Cuza”: Ivănescu Ioana 
Ruxandra, Năstase Andreas Mihnea;
Colegiul de Artă „Carmen Sylva”: 
Polifrone Ioana;
C.N.Pedagogic „Regina Maria”: 
Pena Maria Rebecca;
C.N. „Nichita Stănescu”: Ivanciu 
Octavian-Andrei, Gyorgy Maria, 
Matei Alexandra;
Lic.Teh. Serv. „Sf.Apostol Andrei”: 
Apostol Delia Andreea;

Șc Gimnazială „Sf Vasile”: Balet 
Iustin;
Șc. Gimnazială „Andrei Mureșanu”: 
Tănase Carmen Florentina;
Șc. Gimnazială „Ioan Grigorescu”: 
Gabor Denisa;
Șc. Gimnazială „Grigore Moisil”: 
Iordăchesu Daria, Brânză Gavrilescu 
Moșu Ileana;
Șc. Gimnazială „Elena Doamna”: 
Duță Patricia Adnana;
Șc. Gimnazială „Nicolae Bălcescu”: 
Stanemir Delia Claudia;
Șc. Gimnazială „H.M.Berthelot”: 
Ionescu Elena Mihaela, Roman 
Ana-Maria;
Șc. Gimnazială „Nicolae Titulescu”: 
Prună Cristian Șerban;
Șc. Gimnazială „Anton Pann”: 
Strâmbeanu Florin;
Șc. Gimnazială „Sf.Vineri”: Nedelcu 

Noris Damian;
Șc. Gimnazială „Nicolae Iorga”: 
Grigore Ana-Maria Miruna;
Șc. Gimnazială „I.A.Bassarabescu”: 
Rotaru Andrei;
Șc. Gimnazială „Toma Caragiu”: 
Neuman Teodora, Dop Bogdan;
Șc. Gimnazială „George Coșbuc”: 
Moca Tudor;
Șc. Gimnazială „Nicolae Simache”: 
Samoilă Viorel;
Șc. Gimnazială „Emil Palade”: 
Drăghici Raluca Maria;
Șc. Gimnazială „Mihai Eminescu”: 
Pârvu Beatriz;
Șc. Gimnazială „Radu Stanian”: 
Stănică Nectaria Andreea;
Șc. Gimnazială „Rareș Vodă”: 
Neacșu Rebeca;
Șc. Gimnazială „Candiano Popescu”: 
Gălbinuși Delia Sabrin.

Administrația Națională „Apele 
Române”, laolaltă cu cele 

11 administrații bazinale din țară 
supun dezbaterii publice, timp de 
6 luni, proiectul Planului Național 
de Management actualizat-2021 și 
proiectele planurilor de management 
actualizate ale bazinelor/spațiilor 
hidrografi ce-2021. Acestea sunt 
publicate pe website-urile AN „Apele 
Române” și pe cele ale sucursalelor 
teritoriale, în secțiunea „consultare 
publică.” Reactualizate o dată la 6 ani, 
planurile se adresează tuturor factorilor 
interesați din domeniul apei, atât 
autorităților centrale, locale și regionale, 
agențiilor din domeniul mediului, cât 
și utilizatorilor de apă și publicului, 
în general. Documentele includ mai 
multe capitole: caracterizarea bazinelor 
hidrografi ce și a corpurilor de apă (de 
suprafață și subterane); analiza surselor 
de poluare și alterarea hidromorfologică 
a corpurilor de apă; evaluarea stării 
corpurilor de apă; analiza schimbărilor 
climatice și impactul asupra apelor; 
programele de măsuri, costurile aferente 

și sursele de fi nanțare. Măsurile propuse 
de specialiștii Apelor Române au drept 
scop ca, până în anul 2027, obiectivele 
de mediu ale corpurilor de apă să 
fi e îndeplinite ( protejare a apelor și 
prevenire a deteriorării lor).  Orice 
sugestie venită din partea publicului 
va fi  preluată până la data de 30 
decembrie 2021, fi e prin completarea 
unui chestionar online, fi e prin alte 
mijloace de  corespondență (email, 
poștă). Propunerile vor fi  analizate 
și incluse, după caz, în planurile de 
management actualizate, astfel încât, la 
fi nalul procesului, să fi e identifi cate și 
implementate toate măsurile necesare 
pentru atingerea stării bune a apelor.

finanțare Banii deja au fost pentru proiectul Modernizare
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a rubrica Ploieșteni cu care binecunoscute Dovadă sunt premiile

ȘEFII DE PROMOȚIE DIN CLASA A VIII-A, FELICITAȚI ȘEFII DE PROMOȚIE DIN CLASA A VIII-A, FELICITAȚI 
DE PRIMĂRIA PLOIEȘTIDE PRIMĂRIA PLOIEȘTI

PLANULUI NAȚIONAL PLANULUI NAȚIONAL 
DE MANAGEMENT AL DE MANAGEMENT AL 

APELOR, ÎN CONSULTARE APELOR, ÎN CONSULTARE 
PUBLICĂ TIMP DE 6 LUNIPUBLICĂ TIMP DE 6 LUNI

CORECȚIE DE 100 % LA PARTEA DE CORECȚIE DE 100 % LA PARTEA DE 
PROIECTARE A UNEI IMPORTANTE PROIECTARE A UNEI IMPORTANTE 

INVESTIȚII DIN PLOIEȘTIINVESTIȚII DIN PLOIEȘTI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a 
anunțat că România a primit statutul 

„Dependable Undertaking” din partea SUA. 
Acesta a comentat: „În cadrul întrevederii din 
12 iulie cu directorul Agenției pentru Cooperare 
în Domeniul Apărării și Securității din Statele 
Unite ale Americii, Heidi Grant, am fost anunțat 
că România a primit, din partea Statelor Unite 
ale Americii, statutul „Dependable Undertaking” 
(DU). Înscrierea României în rândul țărilor care 
benefi ciază de statutul Dependable Undertaking 
în programele derulate cu Guvernul SUA vine 
ca o recunoaștere a seriozității cu care am 
tratat contractele de tip LOA pentru înzestrarea 

Armatei României și are o valoare intrinsecă 
deosebită și anume recunoașterea statutului de 
partener de încredere. Eșalonarea plăților pentru 
angajamentele viitoare va facilita atingerea 
obiectivelor pe care ni le-am propus pe linia 
dotării cu echipamente performante și, implicit, 
va crește gradul de securitate al României.

Obținerea acestui statut va permite, de acum 
înainte, încheierea contractelor de achiziții de 
echipamente militare fără a mai fi  nevoie de vreun 
avans, derularea programelor guvern la guvern de 
tip LOA (Letters of Off er and Acceptance) fi ind 
posibilă prin programarea trimestrială a plăților pe 
întreaga perioadă de derulare a acestora.”

Impresia generală este așa: operatorul 
Rosal își bate joc realmente de 

oraș și cetățeni, ADI-Deșeuri (director- 
Cristian Ganea, fostul viceprimar PSD al 
Ploieștiului) nu e în stare măcar să-și facă 
un site funcțional, de unde să ne țină la 
curent cu noutățile, darămite să controleze 
activitatea de colectare a deșeurilor, RASP 
(director- Zoia Staicu, PNL) chiar nu 
înțelegem de ce mai există, iar Primăria 
Ploiești e depășită de situație. Mă rog, poate 
și aici sunt prea mulți funcționari ce-și dau 
cu stângul în dreptul!

CE ACUZAȚII ADUCE ANDREI 
VOLOSEVICI

Primarul Andrei Volosevici deocamdată 
face constatări. Noi constatăm că străzile 
sunt murdare, că gunoiul menajer se ridică 
defi citar, că operatorul stă pe o poziție de 
forță și ne ia peste picior (sau ia Primăria 
peste picior), iar primarul-că Rosal nu-
și face treaba, că Instituția Prefectului nu 
l-a ajutat, că ADI-Deșeuri nu-i ok etc. La 
ultima conferință de presă, Volosevici a 
făcut următoarele precizări:

-în ședința AGA a ADI-Deșeuri s-a 
abținut de la vot, așa cum a fost mandatat 
de Consiliul Local Ploiești, în chestiunea 
majorării prețului;

-că se simte „frustrat” că nu este „lăsat” 
să-și îndeplinească atribuțiile pentru care 
a fost ales (aluzie la faptul că Prefectura a 
refuzat să declare stare de alertă pe tema 
deșeurilor, statut ce ar fi  permis organizarea 

licitației pentru curățenia stradală în regim 
de urgență, la faptul că Direcția de Sănătate 
Publică, Garda de Mediu și Agenția de 
Protecție a Mediului nu-și fac destul  treaba 
- amenzi, informări - pentru a determina 
operatorul să lucreze corect);

-că intenționează să organizeze un 
referendum pentru ieșirea Ploieștiului din 
ADI-Deșeuri;

-că Rosal nu respectă absolut nimic din 
obligațiile contractuale etc.

CURĂȚENIE STRADALĂ
Contractul privind curățenia căilor 

publice și deszăpezirea, încheiat între 
Primăria Ploiești și Rosal, a fost reziliat pe 
18 iunie. Operatorul, potrivit contractului, 
ar fi  avut obligația să continuie activitatea 
încă 90 de zile de la data rezilierii. Ce avem 
în Ploiești? Fix străzi nemăturate. Nespălate. 
Gunoaie neadunate. Fix deșeuri și coșuri 
stradale lăsate cu săptămânile neridicate. Fix 
un oraș îngropat în mizerie. Municipalitatea 
a început demersurile pentru concesionarea 
serviciului, dar aceasta este o procedură de 
durată. Ce spune primarul: „Deși operatorul 
este obligat, în continuare, să presteze 
activitatea încă trei luni, acesta refuză. Acest 
fapt a fost sesizat în nenumărate rânduri atât 
Ministerului Mediului, Gărzii Naționale de 
Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului, 
cât și Instituției Prefectului Prahova, dar 
toate sesizările noastre au rămas fără ecou, 
având în vedere faptul că, de mai bine de 
trei luni, municipiul Ploiești este îngropat în 

gunoaie”. 
În luna mai, fi indcă o perioadă nici 

străzile nu au fost curățate, nici gunoiul 
menajer nu a mai fost ridicat, Volosevici a 
convocat  Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență (CLSU), care a luat decizia de a 
solicita Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență, condus de prefectul județului, 
să declare stare de alertă. Amintind că 
prefectul nu a dat curs solicitării, deși ar fi  
fost sufi cient „să deschidă fereastra” (aluzie 
la a simți mirosul din oraș), primarul a 
declarat că va cere sprijin de la premierul 
Florin Cîțu: „Întrucât nu sunt ajutat pe 
plan local și județean, voi face o informare 
către premier pe tema salubrizării. Sper să 
aibă o reacție, iar instituțiile din subordinea 
ministerelor să-și facă datoria legală 
pentru că aici este vorba despre sănătatea 
ploieștenilor. Nu aștept hârtii, aștept reacții”.

ADI DEȘEURI
Contractul încheiat între Rosal și ADI-

Deșeuri privind gunoiul menajer de la 
populație este valabil. Mai mult, Rosal 
a solicitat recent, iar AGA a aprobat, 
majorarea tarifelor. Dar, de două ori în acest 
an, plus nenumărate dăți anul trecut, au fost 
lungi perioade în care operatorul a refuzat 
să ridice deșeurile de la blocuri și abonați 
casnici individuali (case). Aici, chiar de-o fi  
vorba despre grevă sau tarif, operatorul nu 
are absolut nicio justifi care. Pur și simplu 
sfi dează un oraș întreg. Nu știm de ce ADI-
deșeuri tace și nu face nimic, dar absolut 
nimic, nu știm de ce Consiliul Județean 
Prahova, instituția moral răspunzătoare de 
înfi ințarea ADI, nu ia atitudine fermă. 

Primarul Volosevici spune: „numărul 
mașinilor de colectare și ridicare a gunoiului 
pare că s-a înjumătățit, iar de aici rezultă 
și o cauză a faptului că nu se mai respectă 
grafi cul de ridicare a gunoiului. Iar acest 
lucru nu este normal. Prin urmare, este 
mai actual ca oricând să ne gândim la 
organizarea unui referendum având ca temă 
ieșirea Ploieștiului din ADI, ca să ne spună 
ploieștenii ce-și doresc.”

Remarcă: ieșirea din ADI ar însemna 
ca Ploieștiul să returneze o parte din banii 
învestiți în proiectul cu fi nanțare europeană, 
denumit „managementul integrat al 
deșeurilor”.

OPERATORUL NE IA LA BĂȘCĂLIE?
Într-o depeșă a Rosal, publicată de 

Observatorulph.ro, operatorul chiar ne ia 
pe toți de sus, mai cu seamă pe primarul 
Volosevici, amestecând voit problema 
curățeniei stradale (contract reziliat de 
Primăria Ploiești) cu cea a gunoiului 

menajer (contract ADI). Și începe 
îndrăzneț, sugerând că toată „buba” s-ar 
afl a la primarul Ploieștiului: „da, domnule 
primar, chiar putem să facem împreună un 
oraș curat! Trebuie doar să vreți.” Vrutul 
ăsta, evident, se rezumă la mai mulți bani. 
Spicuim:„Referitor la afi rmațiile lansate 
în spațiul public de domnul primar Andrei 
Volosevici (...)ne vedem obligați să facem 
următoarele precizări:

1. Grija față de curățenia orașului și 
sănătatea locuitorilor se rezumă doar la 
declarații populiste, atât în mandatul fostului 
primar, Adrian Dobre, cât și în mandatul 
actualului primar. De ani de zile atenționăm 
că serviciile de salubritate sunt subfi nanțate, 
dar ni se alocă bugetele necesare doar în 
funcție de interesele celor care conduc orașul 
și nu de interesele populației. Domnul Andrei 
Volosevici este primarul sub al cărui prim 
mandat compania Rosal a preluat serviciul 
de salubritate în municipiul Ploiești. Vă 
reamintim că la scurt timp după ce am preluat 
serviciul, orașul nostru intrase în topul celor 
mai curate orașe din România. Care este 
diferența între atunci și acum? Suma de 
bani pe care Primăria o aloca salubrității: în 
2011 bugetul era de 25.000.000 de lei, acum 
bugetul este de 15.000.000 de lei.

2. Compania Rosal are experiența 
necesară și mijloace logistice sufi ciente pentru 
a realiza serviciile de salubritate pe care 
ploieștenii le merită. Dovada o reprezintă 
prima lună de mandat a domnului primar 
Andrei Volosevici când, ca urmare a alocării 
fondurilor sufi ciente, domnia sa se mândrea 
cu efi ciența serviciilor noastre, atât prin 
comunicate de presă ale primăriei, cât și pe 
paginile personale social media. Din motive 
pe care nu le cunoaștem, dar am vrea să le 
știm, domnul primar a redus drastic bugetul 
alocat curățeniei orașului (...) 

3. Nu înțelegem care este motivul 
pentru care primarul Andrei Volosevici 
lansează public ideea organizării unui 
referendum pentru „ieșirea din ADI” fără 
a vorbi despre costurile pe care fi ecare 
ploieștean trebuie să le plătească din 
buzunarul propriu pentru acest gest. Nu 
este mai simplu ca primăria să aloce bugetul 
necesar menținerii orașului într-o stare de 
curățenie la cele mai ridicate standarde?”
Precizări: potrivit execuției bugetului, anul 
trecut a fost plătită pentru salubritate suma 
de 25,9 milioane lei, iar în bugetul pentru 
2021, suma prevăzută este de 20,9 mil. lei.

De asemenea, la punctul 3, operatorul 
amestecă voit chestiunea ieșirii din ADI 
cu asigurarea bugetului pentru curățenie, 
lucruri complet diferite. Vom urmări cu 
interes și pe sănătatea noastră ce va fi  mai 
departe.

CUM A AJUNS PLOIEȘTIUL UN ORAȘ MURDAR-MURDAR CUM A AJUNS PLOIEȘTIUL UN ORAȘ MURDAR-MURDAR 
ȘI CUM NE IA OPERATORUL PESTE PICIORȘI CUM NE IA OPERATORUL PESTE PICIOR

Primăria Ploiești pare legată de mâini și de picioare în problema salubrizării 
orașului. Din afară se vede și că primarul liberal al Ploieștiului, Andrei 

Volosevici, a cam fost lăsat din brațe de colegii săi de partid, prefectul Cristian Ionescu 
(bucureștean adus în Prahova de Guvernul Orban) și președintele Consiliului Județean 
Prahova, Iulian Dumitrescu (născut în Prahova, dar cu un trecut consistent la Călărași). 
Adică nu mai e valabilă deloc, cel puțin acum, fotografi a din campanie, cu sloganul 
„Construim împreună”. În fi ne, sunt chestiuni despre care vom auzi mai târziu, fi indcă 
acum nimeni nu este dispus să vorbească despre disensiuni. Consecința: Ploieștiul 
arată rău de tot din punctul de vedere  al curățeniei!

ROMÂNIA A PRIMIT STATUTUL „DEPENDABLE UNDERTAKING” DIN PARTEA SUAROMÂNIA A PRIMIT STATUTUL „DEPENDABLE UNDERTAKING” DIN PARTEA SUA
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BIBLIOTECĂ ȘI CENTRU DE EDUCAȚIE 
PENTRU 20 DE COPII DIN PLOIEȘTIPENTRU 20 DE COPII DIN PLOIEȘTI

AJUTĂ ȘI TU!
Cristina Toma Cochinescu, 

cunoscută pentru implicarea sa 
în viața civică a orașului, a lansat un 
nou proiect care se adresează copiilor. 
Mai exact, va crea o bibliotecă pentru 
20 de micuți care provin din familii 
cu o situație fi nanciară difi cilă, deci 
care nu au posibilitatea să-și bucure fi ii 
și fi icele cu o carte de poveste. Iată ce 
scrie Cristina despre această nouă idee 
de sufl et: „Dragostea pentru frumos e 
unul din darurile pe care le putem oferi 
copiilor la început de drum. Vă invit 

să faceți parte dintr-un proiect drag al 
meu, la care mă gândesc deja de ceva 
timp și care începe să se contureze cu 
iubire și cu implicarea oamenilor buni. 
Voi adopta în plan educațional 20 de 
copii care provin din familii care nu 
au posibilități fi nanciare mari și, cu 
ajutorul prietenilor și al oamenilor 
sufl etiști din Ploiești, voi crea o 
bibliotecă și un centru de educație și 
de distracție pentru aceștia. Porțile 
au fost deschise către un vis! Dacă 
vrei să faci parte din acest proiect 

minunat, cumpără o carte frumoasă de 
la una din editurile: Cartea Copiilor, 
Arthur (în special colecția Cartea cu 
Genius), Frontiera, Humanitas Junior 
sau Signatura și dă-mi un semn (prin 
mesaj privat pe FB sau WhatsApp sau 
sună-mă direct la 0769.999.119). 
Haideți să facem împreună cea mai 
frumoasă bibliotecă din Ploiești pentru 
copiii între 5 și 10 ani! Toate cărțile vor 
fi  îngrijite și apreciate cum se cuvine. 
În numele unor copii care vor învăța 
frumosul, mulțumesc!”

134 MILIOANE DE 134 MILIOANE DE 
LEI PENTRU PNDL, 

ÎN LUNA IULIEÎN LUNA IULIE
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administraţiei (MDLPA), Cseke Attila, a 
anunțat că ministerul pe care-l conduce a virat suma de 
134.748.112,60 lei, în vederea decontării facturilor pentru 
213 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale 
Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 
Pentru etapa I a fost plătită suma de 19.986.043,83 lei, 
pentru 30 de obiective afl ate în execuție, iar pentru 
etapa a II-a-114.762.068,77 lei pentru 183 de proiecte 
de investiții. Ofi cialul a declarat: „Am plătit facturile 
PNDL depuse în perioada 24-28 mai, urmând ca, în 
perioada următoare, să le plătim și pe cele depuse până 
în 15-17 iunie, iar cele care sosesc după această dată vor fi  
decontate în cursul lunii viitoare.” Reamintim că, potrivit 
datelor publicate de MDLPA, situația la nivelul lunii 
iulie era următoarea:

-PNDL I: au fost aprobate spre fi nanțare 5.500 
obiective de investiții-2.408 pentru drumuri, 995 pentru 
alimentare 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”). 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);

-PNDL II: 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, au fost 
fi nalizate 928 de investiții, în procent de 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.

VENITURI DE PESTE 1 MILION VENITURI DE PESTE 1 MILION 
DE LEI/AN/PERSOANĂ LA BNR!

Este imposibil de imaginat 
sau afl at cum s-au statornicit 

lucrurile în România ultimilor 30 de 
ani. Cum a judecat legiuitorul atunci 
când a statuat legi de funcționare 
pentru instituțiile statului român. Sau 
cât de mult s-au raportat la puterea 
economică a României. Privind lefurile 
de la Banca Națională a României, dar 
și la alte instituții despre care am mai 
scris (CCR, Curte de Conturi, ASF etc.), 
ne ducem cu gândul la America de Sud, 
unde domnește un soi de capitalism 
sălbatic. Pentru că nu există altă rațiune 
pentru care să ai lefuri de peste 80.000 
lei, într-o Românie care-i pe penultimul 
loc ca nivel de trai în UE și unde salariul 
mediu este de 24 de ori mai mic! Iată 
câteva exemple care pur și simplu sunt 
strigătoare la cer:

-guvernatorul BNR, Mugur Isărescu,  
a încasat anul trecut venituri totale 
de peste 1,16 milioane lei: 966.000 
lei, salariul de la BNR, în creștere cu 
aproape 70.000 lei (8%) față de 2019, 
161.000 lei, pensie, la care se adaugă 
30.000 de lei de la Academia Română; 

-Florin Georgescu, prim-
viceguvernatorul BNR, fost membru al 
PSD, a declarat un salariu de 910.000 lei 
anul trecut și o pensie de 158.000 lei (cu 
22.000 lei mai mare decât în 2019), la 
care se adaugă și o pensie specială de fost 
parlamentar PSD de peste 100.000 lei;

-Eugen Nicolăescu, viceguvernatorul 
BNR și fost membru al PNL, a încasat 
un salariu de 1,07 milioane lei, față de 
788.000 lei, în 2019, după ce a încasat un 
bonus de pensionare. El are pe lângă o 
pensie de 55.000 lei și o pensie specială 

de fost parlamentar PNL, de 42.000 lei.
-Leonardo Badea (fost șef al ASF) a 

avut anul trecut venituri de la BNR de 
800.000 lei.

-Gheorghe Gherghina, membru 
al consiliului de administrație, fost 
membru PSD, a avut venituri de 493.000 
lei, încasând de asemenea bonus de 
pensionare.

Facem precizarea că deocamdată 
pensiile speciale de foști parlamentari 
au fost suspendate, dar nu se știe pentru 
cât timp!

p
Florin Georgescu prim de fost parlamentar PNL de 42 000 lei

LIBER PENTRU MODERNIZAREA LIBER PENTRU MODERNIZAREA 
CENTRALEI NUCLEARE CERNAVODĂ

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind 
promulgarea Legii pentru ratifi carea Acordului dintre 

Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii 
privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-

energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare 
civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020, 
și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020! Intrăm în linie 
dreaptă cu investiții extrem de importante pentru viitorul 
energiei din țara noastră! Acordul va rămâne în vigoare pentru 
o perioadă de 30 de ani și va fi  extins automat cu perioade 
succesive de 5 ani, dacă una dintre părți solicită acest lucru. 
Acordul prevede retehnologizarea Unitatății 1 și extinderea 
Centralei Nucleare de la Cernavodă, prin construirea 
Unităților 3 și 4. Tehnologia utilizată în dezvoltarea unităților 
3 și 4 va fi  CANDU 6. Precizare: acronimul CANDU provine 
de la „CANada   Deuterium  Uranium”, care este o marcă 
înregistrată pentru reactorul energetic dezvoltat în anii 50-
60 de mai multe fi rme canadiene. În prezent, licența pentru 
construirea de reactori CANDU este deținută de fi rma SNC-
Lavalin prin sucursala sa CANDU ENERGY.

reședintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind

 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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CE-A FOST MAI GREU, A TRECUT. CE-A FOST MAI GREU, A TRECUT. 
DAR GREUL CEL MARE ABIA ÎNCEPE

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

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

Așadar, după victoria răsunătoare a PAS în anticipate componența legislativului de la Chișinău se schimbă 
radical. Președintele Maia Sandu, parte la această victorie, dacă nu chiar principalul câștigător, va avea acum la 

îndemână un corp de legiuitori care îi va susține și completa inițiativele, programul de guvernare întemeindu-se, după 
primele estimări, în principal pe promisiunile din campania prezidențială. Dar atât președintelui, cât și legislativului, 
nu-i va fi  prea ușor să purceadă la reforme. Opoziția, PSRM+PCRM (cei de la „ȘOR” nu se știe încă la cine și cum vor 
adera), chiar dacă e în minoritate, le va da bătăi de cap. În plus, și cei care au rămas în afara parlamentului, nu-și ascund 
colții. Cum se vor descurca în această situație Maia Sandu și PAS? 

UN STAT ÎN CARE INSTITUȚIILE SĂ NU FIE 
CONTROLATE DE GRUPĂRI CORUPTE

Pe 19 iulie CEC a anunțat totalul defi nitiv al alegerilor 
parlamentare din 11 iulie și a transmis procesul-verbal 
Curții Constituționale, care, în termen de 5 zile, urmează 
să valideze mandatele noilor deputați. Între timp, șefa 
statului și fruntași de la PAS au făcut mai multe declarații 
privind primii pași ce urmează să-i întreprindă. Pe 
16 iunie, Maia Sandu a prezentat corpului diplomatic 
acreditat la Chișinău principalele direcții ale politicii 
externe. Depășirea pandemiei și îmbunătățirea situației 
în sănătatea publică; redresarea economică prin atragerea 
fondurilor de consolidare a stabilității macroeconomice și 
susținere a IMM-urilor, atragerea investițiilor; combaterea 
corupției și promovarea statului de drept prin colaborarea 
cu partenerii internaționali pentru recuperarea activelor 
din străinătate ale funcționarilor publici, demnitarilor 
și oamenilor de afaceri corupți; securitatea regională și 
un mediu fără confl icte prin relații de bună vecinătate cu 
România, Ucraina și alte state interesate de securitate în 
regiune, dar și prin consolidarea propriilor instituții de 
securitate și apărare; asumarea unui rol activ pe plan global 
(angajament pe termen lung privind implicarea mai activă 
a Chișinăului în identifi carea soluțiilor pentru problemele 
regionale și globale de mediu, securitate și dezvoltare) sunt 
angajamentele instituției prezidențiale pentru anii 2021 și 
2022. „Avem acum deschiderea partenerilor externi, dar 
trebuie să muncim mult pentru a o valorifi ca și pune în 
slujba oamenilor. Nu putem rata această ocazie”, a accentuat 
Maia Sandu. 

Șefa statului e sigură că se va bucura de toată susținerea 
legislativului și a executivului. Or, după cum a declarat public 
și președintele interimar PAS, Igor Grosu, dânsul preferă să 
rămână în legislativ, ocupând fotoliul de președinte, funcția 
de premier revenindu-i Nataliei Gavriliță. Mai multe 
persoane, candidați la funcția de miniștri în garnitura 
Gavriliță propusă anterior, se vor regăsi în componența 
noului executiv. Dar nu-i exclus ca PAS să coopteze și 
reprezentanți ai altor partide, ai societății civile în Guvern. 
Decât că miniștrii, secretarii de stat nu vor reprezenta 
partidele extraparlamentare, dar nici nu vor fi  neapărat 
membri PAS. Formarea unui guvern pro-european pe 
principii inclusive presupune angajamentul total al acestor 
candidați față de valorile și principiile PAS, exprimate în 
programul de guvernare, deoarece toată responsabilitatea 
politică pentru reușita sau nereușita în cadrul executivului 
va fi  contabilizată de partidul care le-a acordat încredere. 
„Ne dorim să construim un stat independent, încât 
instituțiile să nu mai fi e controlate de grupări corupte, să 
oprim corupția și să creăm condiții ca oameni să poată 
munci acasă, să câștige bine, să nu fi e nevoiți să plece peste 
hotare”, este concluzia Maiei Sandu. 
FRUSTRĂRI ȘI CRITICI, VISURI MAI PUȚIN REALE  

Primii care au reacționat la această invitație au fost colegii 
de bloc ACUM, Andrei Năstase, deja ex-președinte PPDA, 
și Dinu Plângău, președinte interimar. Doar că învinuind 
fără probe concrete. Ambii suspectează că invitația PAS 
ascunde o tentativă de racolare a noi membri. Năstase chiar 
a făcut un apel către primarii PPDA să nu accepte ofertele 
PAS, ci „să pună presiune pe Guvern de a benefi cia de 
autonomie fi nanciară, nu să aleagă cea mai simplă cale de a 
se vinde în schimbul promisiunilor”. Frustrările lui Năstase 
vin din eșecul în actualul scrutin. Chiar dacă îndată după 

anunțarea rezultatelor liderul PPDA, cu întreaga conducere, 
și-a anunțat demisia, pare să nu renunțe atât de ușor a fi  
în primele rânduri ale politicului. La doar două zile de la 
demisie a declarat că nu-i exclus să candideze din nou la 
funcția de președinte PPDA. 

Și liderul socialiștilor, Igor Dodon, după ce declarase că 
BECS „va monitoriza din opoziție” (cea mai confortabilă 
postură) implementarea promisiunilor PAS și ale Maiei 
Sandu, a revenit la câteva zile cu alte declarații, menite să 
bage în sperieți noua majoritate parlamentară. Mai întâi, 
spre dezamăgirea mai multor experți care prevesteau 
despărțirea lui Voronin de Dodon îndată după alegeri, ambii 
lideri au declarat că vor rămâne într-o singură „fracțiune”, 
pentru a forma o opoziție mai puternică. Mai mult, Igor 
Dodon visează la o unifi care și consolidare a partidelor 
politice de centru-stânga. Vis alimentat de supoziția că 
votul din interiorul țării, fără cel din diaspora, arată că acest 
segment se apropie de scorul PAS. Și speră să-l împlinească 
chiar în toamna aceasta. Dacă până atunci nu-l va ajunge 
rândul să compară în fața justiției. Căci tot mai mulți lideri 
de dreapta, care nu au trecut pragul, solicită PAS-ului să 
înceapă lupta cu corupția de la vârful puterii și să-i pună 
pe criminalii din politică la respect. Adică la răcoare. Pe de 
altă parte, formațiunile așa-zise de centru-stânga nu sunt 
prea încântate de imaginea celor doi lideri, iar procentul 
cumulativ obținut în actualul scrutin nu a depășit nici 
măcar 3 la sută.  
ȘI RUȘII VOR CA CHIȘINĂUL SĂ NU MAI OSCILEZE, 

PLEDÂND PENTRU UE
Altminteri, mulți experți consideră Kremlinul unul din 

principalii perdanți în alegerile anticipate de la Chișinău. 
Dacă diaspora din Occident (UE și SUA) s-a mobilizat 
puternic și de astă dată (peste 200 mii de votanți), în Rusia, 
cea mai mare țară din lume, au votat de două ori mai puțini 
decât la prezidențiale, și atunci fi ind nu prea mulți. În cele 
17 secții din 11 orașe s-au prezentat la vot abia vreo 6.000 
de votanți. E o lecție atât pentru Dodon, Usatîi și Shor, care 
nu au reușit să convingă acest electorat, dar mai ales pentru 
Moscova, care a pierdut nu numai încrederea migranților 
moldoveni, ci și a rușilor din Moldova. Or, pe 11 iulie prin 
secțiile de votare de pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
s-a perindat mulțime de politicieni ruși, dându-se public 
cu părerea, oferind interviuri echipelor de jurnaliști ruși. 
Ei au venit nu atât pentru monitorizare, cât să încurajeze 
„compatrioții” lor să voteze marionetele Moscovei. Nu au 
reușit nici chiar în Transnistria să ia un scor măcar ca la 
prezidențiale. 

De fapt, Kremlinul a pierdut infl uența politică asupra 
Republicii Moldova făcând alegeri greșite, mizând pe 
oameni aserviți, dar rupți de aspirațiile cetățenilor. 
Kremlinul a pierdut de fi ecare dată când a admis ca Dodon 
să meargă la Moscova și să ia numele Rusiei și al lui Putin 
în deșert, fără să realizeze vreun proiect anume. Kremlinul 
a pierdut când i-a permis perdantului Dodon să meargă din 
nou la Moscova, cu câteva zile înainte de alegeri, chipurile 
pentru a pregăti alegerile, dar de fapt să ridice ce a mai 
rămas din cele peste 4 milioane de euro, pentru fi nanțarea 
etapei fi nale a campanei electorale. Raportul PSRM 
deconspiră că numai pe ziua alegerilor au fost prevăzute 
25.377 mii lei pentru transportarea a 30 de mii de alegători 
din Transnistria (peste 800 lei de căciulă și 1.500 lei de 
unitate de transport). Pentru aceleași „acțiuni de stimulare” 
a alegătorilor din Găgăuzia au fost rezervate 2,5 milioane 
lei. Exact aceeași sumă – pentru organizarea marșului BECS 
din inima l Chișinăului, iar alte 30 de mii de euro – pentru 
organizarea unor „acțiuni consacrate familiei tradiționale”. 
Alte sume impunătoare au fost trecute la pierderi la rubricile 
„producerea de spoturi video, bonete, maiouri, genți, ziare, 
proclamații” în tiraje de milioane. Toate aceste acțiuni – 
fi nanțarea externă, transport și mituirea alegătorilor – cad 
sub incidență penală. Va „cădea” și Dodon sau PSRM sub 
incidență în contextul luptei cu corupția? 

Moscova de fapt a pierdut infl uența în multe alte state 
atunci când și-a compromis propriile scrutine, alegând 
oameni ce nu-s reprezentați de cetățeni. Acum, tot mai 
mulți ruși privesc la statele din jur și la alegerile din statele 
europene. Tot mai mulți cetățeni ruși se întreabă de ce 

demnitarii ruși își țin averile exorbitante în marile capitale 
ale lumii și își trăiesc fericirile acolo, de rând cu copiii lor, 
dar acasă în Rusia nu reușesc să construiască o societate în 
care ar conviețui în condiții decente atât politicienii puterii, 
cât și oamenii de rând?
CÂȚI ȘOBOLANI VOR PĂRĂSI CORABIA POLITICĂ 

DE LA CHIȘINĂU? 
Scrutinul din 11 iulie a lăsat în afara legislativului, pe 

lângă cele două partide parlamentare relativ puternice, 
PPDA și PDM, practic toți transfugii și lichelele politice, 
inclusiv artizanii trădărilor în lanț (Andrian Candu și 
Sergiu Sârbu). Alianța lui Dodon cu Voronin l-a costat 15 
socialiști în minus, 10 mandate revenind comuniștilor. Și-
au luat adio, posibil pentru totdeauna, de la cariera politică 
toți cei de la „Pro-Moldova” și de la „Pentru Moldova”, care 
părăsiseră PDM în interesul de „a fi  în serviciul poporului, 
și nu a partidului”. Mai târziu s-a văzut cât de mult le pasă 
de popor, votând legi antinaționale pe la miez de noapte.   

Maia Sandu consideră că rezultatele dintâi ale alegerilor 
parlamentare ar trebui să fi e vizibile în câteva săptămâni 
și luni. Primul rezultat se referă la curățarea sistemului 
judiciar și a celui de urmărire penală a persoanelor corupte. 
„Trebuie creată o echipă pentru evaluarea judecătorilor și 
procurorilor, care să evalueze cele mai importante instituții 
ale sistemului judiciar și Procuratura. În sistemul judiciar 
vor apărea noi structuri, care se vor ocupa de cele mai 
grave scheme de corupție. Curtea Supremă de Justiție va 
fi  primul organism care va trece prin această evaluare. De 
acum încolo vom avea o CSJ cu judecători doar cinstiți”, 
a declarat președintele după ce CC a anunțat că CEC a 
transmis procesul-verbal al rezultatelor fi nale. 

Cam la aceeași oră ambasadorul SUA Derek Hogan 
declara, cu ocazia fi nalizării mandatului său la Chișinău, 
că Plahotniuc „nu mai are șanse de a reveni în SUA, pur 
și simplu din cauza participării lui în corupție masivă”, iar 
organele de drept din Moldova „au șanse să-l readucă, dar 
este important ca procuratura, justiția și toate organele 
de drept să facă tot posibilul să tragă la răspundere toate 
persoanele care au participat la corupția masivă”. Diplomatul 
consideră că Moldova ar fi  în stare să recupereze banii din 
„miliardul furat”, iar partenerii externi vor oferi tot sprijinul 
necesar în acest sens. Și a dat ca exemplu Marea Britanie, 
care a reîntors statului o sumă impunătoare (458 de mii de 
lire sterline, confi scate de pe conturile lui Luca Filat, fi ul 
fostului premier Vlad Filat). Să se întâmple o asemenea 
minune? Se va fi naliza oare și dosarul lui Ilan Shor, 
tergiversat de aproape 4 ani la Curtea de Apel din Chișinău, 
apoi la cea din Cahul? Dar și a celorlalți colegi ai săi ajunși 
din nou deputați? Precum și dosarele a circa jumătate din 
numărul socialiștilor, precum și a 3 comuniști, în frunte 
cu liderii acestora, care s-a căpătuit cu mandate de deputat 
având dosare penale fi e nefi nalizate, fi e amânate pentru 
alte vremuri mai limpezi? Se va pune capac schemelor de 
corupție ale foștilor democrați Vladimir Andronachi și 
Eugeniu Nichiforciuc?

Pe 18 iulie, controversatul om de afaceri, Veaceslav 
Platon, a decolat nestingherit de pe Aeroportul 
Internațional Chișinău la bordul  unei aeronave spre 
Londra. Cum fi gurează în mai multe dosare penale 
gestionate de procurori, cel puțin o interdicție de a părăsi 
țara era obligatorie. Mâine-poimâine va zbura, singur sau 
cu toți șobolanii politici, spre Moscova sau Kamceatka, și 
Igor Dodon? 

demnitarii ruși își țin averile exorbitante în marile capitale
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Uniunea Sovietică era condusă de 15 
oameni care nu erau aleși, care se 

învârteau în funcţii reciproc și care nu dădeau 
socoteală nimănui. Uniunea Europeană este 
condusă de 2.000 de oameni în același fel. 
Se întâlnesc în secret, nu răspund faţă de 
cineva și nu-i putem destitui din funcţii. 
S-ar putea spune că Uniunea Europeană are 
un parlament ales. Și Uniunea Sovietică avea 
unul: Sovietul Suprem. Se aplică ștampila (se 
vota) la fel ca pentru Parlamentul European, 
iar timpul la microfon era limitat la un 
minut pentru fi ecare vorbitor, la fel ca în 
Parlamentul European.

În UE, sunt sute de mii de eurocraţi cu 
salarii imense, cu mulţi servitori, bonusuri 
și privilegii, cu imunitate pe viaţă la orice 
persecuţie, care sunt mutaţi pur și simplu 
de la o funcţie la alta, indiferent dacă au 
făcut treabă sau nu. Nu este asta exact ce se 
făcea în fosta Uniune Sovietică? Uniunea 
Sovietică a fost creată prin coerciţie și prin 
ocupare militară. Uniunea Europeană, 
admitem, a fost creată fără folosirea expresă 
a forţei militare, dar tot prin coerciţie și prin 
abuzuri economice.

Pentru a continua să existe, Uniunea 
Sovietică s-a extins continuu, În momentul 
când s-a oprit extinderea, a început colapsul. 
Iar eu am convingerea că așa se va petrece 
și cu Uniunea Europeană. Scopul existenţei 
Uniunii Sovietice a fost crearea unei noi 
entităţi istorice: poporul sovietic. Iar noi eram 
forţaţi să ne renegăm/uităm naţionalitatea, 
tradiţiile și obiceiurile poporului nostru. 
La fel și Uniunea Europeană; nu dorește 
să fi ţi englezi sau francezi (nici români sau 
bulgari). Dorește ca voi toţi să fi ţi o nouă 
entitate istorică, să fi ţi europeni. Să vă 
suprime toate sentimentele naţionale și să 
trăiţi ca o comunitate multinaţională.

După 73 de ani, același sistem 
(multinaţional, în Uniunea Sovietică, a 
cauzat mai multe confl icte interetnice decât 
oriunde în lume. În Uniunea Sovietică, 
unul dintre marile ţeluri a fost distrugerea 
statului-naţiune. Și asta este exact ce face UE 
astăzi. Bruxelles-ul absoarbe state – naţiune 
pentru ca acestea să nu mai existe.

Corupţia era generată în sistemul 
sovietic, de sus până jos. Și tot așa este și în 
UE. Aceeași activitate coruptivă care îmbiba 

Uniunea Sovietică este și în UE. Cei care i 
se opun sau o dezvăluie sunt reduși la tăcere 
sau pedepsiţi. Nimic nu s-a modifi cat. În 
Uniunea Sovietică aveam Gulagul. Văd că, 
de asemenea, avem gulag și în UE. Nu se 
numește „gulag” ci „corectitudine politică”. 
Când cineva încearcă să exprime ce gândește 
în legătură cu evenimentele (cu agenda 
de lucru a UE), iar viziunea sa este diferită 
de linia agreată (aprobată, ofi cială) va fi  
ostracizat. Acesta este începutul gulagului, 
începutul pierderii libertăţii.

În Uniunea Sovietică, ne-au spus că 
avem nevoie de un stat federal pentru a 
evita războiul. În UE, se face exact aceeași 
manevră, Pe scurt, este aceeași ideologie, 

modelul sovietic prezentat în ambalaj vestic. 
Dar, din nou, la fel ca Uniunea Sovietică, UE 
conţine și propriul sfârșit.

Din nefericire, când se va prăbuși - și se 
va prăbuși -, va lăsa în urmă un dezastru 
imens și vom rămâne cu uriașe probleme 
economice și etnice. Vechiul sistem sovietic 
a fost incapabil de reformă și la fel și UE.

Dar există o alternativă la a fi  conduși 
de cei 2.000 de ofi ciali autodesemnaţi din 
Bruxelles. Se numește independenţă. Să nu 
accepţi ce au planifi cat pentru tine. Până la 
urmă, nimeni nu te-a întrebat dacă vrei să 
participi (să fi i în UE)! Eu am trăit în viitorul 
tău (Uniunea Sovietică) și nu a funcţionat!

VLADIMIR PUTIN,VLADIMIR PUTIN,  
EROU DE BENZI EROU DE BENZI 

DESENATE

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, căruia 
îi place să se afi șeze cu câini, koala sau pe 

cal, are totul pentru a deveni un personaj de benzi 
desenate.

Președintele rus apare ca erou în două volume 
publicate recent , Th e Ridean King” al japonezului 
Yasuchi Baba și „Le Ministere Secret” de Joann Sfar 
și Mathieu Sapin, potrivit BFM TV, citat de News.ro.

Prima bandă desenată realizată de doi ilustratori 
francezi, „Le Ministere Secret”, este o poveste în care 
eroul, un desenator numit Mathieu Sapin, încearcă, 
cu ajutorul lui Nicolas Sarkozy și al lui Francois 
Hollande, să salveze lumea de un complot pus la 
cale de Albert de Monaco și de Vladimir Putin.

Mathieu Sapin și Joann Sfar îl reprezintă pe 
Vladimir Putin cu bustul gol, vânând tigri albi sau 
călărind un urs în taiga.

Imagini de propagandă ale președintelui rus au 
devenit virale pe reţelele de socializare. „Nu este un 
montaj foto”, a protestat cu umor Joann Sfar.

Motivul Rusia, instrumentul 
NATO

Centrul economic mondial a alunecat 
spre Asia-Pacifi c. Pas cu pas, și centrul 
politic alunecă înr-acolo. Din acest motiv 
SUA imperialiste, care au intrat „într-o 
luptă strategică de durată”, au stabilit ca 
loc de răfuială cu China un spaţiu larg, 
care se întinde de la Oceanul Indian până 
la Pacifi c. Și își fac pregătirile militare în 
funcţie de obiective.

Numai că această situaţie nu a anulat 
importanţa axei Baltica-Mediterana. 
Președintele SUA, Joe Biden, a declarat că 
Rusia este o ameninţare „mai apropiată” 
decât China pentru NATO.

Înţelesul acestei afi rmaţii în cadrul 
strategiei de ansamblu” a SUA este 
următoarea: SUA văd China și Rusia ca 
pe un bloc, ceea ce este adevărat în mare 
parte. Din acest motiv, își dau seama că 
trebuie să lupte nu doar împotriva Chinei, 
ci împotriva parteneriatului China-Rusia. 
Și au nevoie de ajutorul Uniunii Europene 
și al Indiei.

Adică motivul pentru care SUA pun 
la treabă Uniunea Europeană împotriva 
„ameninţării” îndepărtate a Chinei este 
„ameninţarea” Rusiei. Iar instrumentul 
este NATO. Astfel, SUA vor să pună în 

mișcare UE cu „ameninţarea” Rusiei și să 
întrerupă cooperarea energetică a ţărilor 
UE, inclusiv a Germaniei, cu Rusia.

Traseul liniei
Cu siguranţă, acest tablou 

nu a început cu ajungerea lui Biden la 
conducerea SUA și nici cu discursul său 
de la Conferinţa pentru Securitate de la 
Munchen, în care a califi cat Rusia drept 
o ameninţare prioritară și mai apropiată 
pentru NATO decât China. SUA sunt 
un stat imperialist, iar „strategia de 
ansamblu” nu se schimbă cu rapiditate de 
la un președinte la altul.

Să amintim că Planul Baltic al NATO 
a fost o aplicaţie a mandatului Trump. 
SUA încearcă să traseze o linie care să 
pornească de la Baltica, să treacă prin 
Ucraina, România și Bulgaria, să taie 
vestul Mării Negre, să ajungă în Egeea prin 
Grecia și să coboare în estul Mediteranei.

Pe această linie, vor să trimită la luptă 
UE și NATO împotriva Rusiei…

Ocupaţia americană în Grecia!
Scopul sprijinului politic și 

militar pe care SUA îl acordă în ultima 
perioadă Greciei este să fi nalizeze 
construcţia acestei linii. Este importantă 

o știre transmisă de ziarul grecesc To 
Vima, privind actualizarea Tratatului de 
Cooperare în domeniul Apărării, dintre 
SUA și Grecia. Potrivit știrii, SUA:

1. cer ca acordul să nu fi e actualizat și 
prelungit anual, ci o dată la cinci ani;

2. cer peste 20 de ani locaţii pentru 
militarii lor;

3. cer să aibă dreptul de a folosi toate 
facilităţile militare din Grecia.

Astfel, SUA, care au început să lărgească 
baza Souda din Creta și să folosească alte 
trei baze, vor să se extindă mult în Grecia 
și în Egipt!

Să vedem, Atena va răspunde pozitiv 
oare tuturor acestor solicitări? Se pare că 
Grecia face o greșeală istorică în numele 
unei așa-zise echilibrări a Turciei, se predă 
în întregime Statelor Unite! Să vedem 
cum or putea explica comuniștii opiniei 
publice factura grea a acestui lucru…

Valoarea cooperării turco-rusești
Există câteva motive pentru 

care SUA construiesc axa Baltica-
Mediterana, inclusiv vestul Mării Negre:

1. SUA vizează în principal Rusia. Vor 
să preseze Rusia din Baltica, estul Europei 
și vestul Mării Negre și să îi suprime ruta 
comercială prin Egeea și Mediterana.

2. Prin această linie, SUA vor să preia 
controlul asupra luptei politicii energetice 
din Mediterana de est.

3. Doar că această linie înseamnă 
și încercuirea Turciei. Iar SUA vor să 
folosească în același timp acest lucru 
drept un instrument pentru a deteriora 
cooperarea turco-rusească prin prisma 
responsabilităţii în Marea Neagră pe care 
o conferă statutul de membru NATO.

După cum se vede, sunt făcute 
mutări importante pe tabla de șah. În 
faţa acestor mutări, trebuie stabilită o 
strategie unitară. Dar nu este posibil cu 
mentalitatea de bluf a opoziţiei.

Uniunea Sovietică este și în UE Cei care i modelul sovietic prezentat în ambalaj vestic

UE ASEMENEA UNIUNII SOVIETICE. UE ASEMENEA UNIUNII SOVIETICE. 
ŞI VA SFÂRŞI LA FELŞI VA SFÂRŞI LA FEL
Mi se pare de neînţeles că, după ce a fost îngropat un monstru, Uniunea Sovietică, 

un monstru similar este construit. De ce oare CE (Comunitatea Europeană 
a devenit UE (Uniunea Europeană)? Poate dacă examinăm Rusia Sovietică vom afl a 
răspunsul, scrie activistul și disidentul rus Vladimir Bukovsky.

LINIA BALTICA-MEDITERANA ŞI LINIA BALTICA-MEDITERANA ŞI 
AGLOMERAŢIA SUA-NATOAGLOMERAŢIA SUA-NATO

La conferinţa de la Potsdam, Truman i-a spus lui Stalin și Churchill: „Toate 
războaiele din ultimele două secole au început între Marea Mediterană și 

Marea Baltică, în regiunea situată între frontiera estică a Franţei și graniţa vestică a 
Rusiei. Și, ultima dată, Germania a încălcat prima pacea din lume”. Cât de valabile 
sunt astăzi aceste cuvinte, se întreabă presa turcă.
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PROTOZOARE 

Malaria este, fără doar sau poate, unul 
dintre marii ucigași ai omenirii. 

În 2018, malaria a afectat 228 milioane 
de oameni, dintre care peste 405.000 au 
murit. Este endemică în regiunile tropicale 
și subtropicale din Africa, Asia, America 
Centrală și de Sud, unde mediul umed 
și cald suprapus peste bălţile, mlaștinile 
și sistemele de canalizare colmatate din 
marile aglomerări urbane crează condiţiile 
ideale dezvoltării ţânţarilor anofeli. Cauza 
acestei parazitoze sangvine o reprezintă 
un protozoar, Plasmodium malariae, cu 
cele 4 subtipuri ale sale, dintre care, cele 
mai frecvente sunt Plasmodium vivax și 
Plasmodium falciparum. În unele regiuni 
din Africa Subsahariană prevalenţa bolii 
depășește 90% din populaţie. Pe lângă 
pierderile de vieţi omenești, malaria are și 
un impact economic major prin:

 - incapacitatea de muncă indusă de 
accesele febrile recurente; 

- costul tratamentelor, al spitalizărilor; 
- frecvenţa anomaliilor genetice precum 

siclemia sau talasemia provocate de infecţia 
plasmodică;

- scăderea activităţilor de turism și a 
activităţilor economice conexe etc.

Se consideră că impactul economic al 
malariei asupra Africii depășește 12 miliarde 
de dolari anual, iar în ţări cu prevalenţă 
mare poate costa peste 40% din cheltuielile 
pentru asistenţă publică. Nu trebuie uitat 
faptul că în Africa infecţia HIV, tuberculoza 
și infecţiile digestive sunt endemice, aceste 
boli debilizante favorizând recurenţele 
atacurilor de malarie. Practic, în viitor, 
pe fondul agravării crizei economice și al 
alterării condiţiilor de viaţă în regiunile mai 
sus amintite, ne putem aștepta la o creștere 
a numărului de victime ale acestui fl agel și 

la o împovărare economică suplimentară a 
statelor afectate. 

Insecte folosite ca vectori de 
transmitere a bolilor. În anul 2008, 

entomologul american Jeff rey A. Lockwood a 
publicat cartea intitulată Six-Legged Soldiers: 
Using Insects as Weapons of War - Soldatul 
cu șase picioare: Folosirea insectelor ca arme 
de război în care afi rmă, așa cum reiese din 
titlu, că insectele sunt soldaţi exemplari, care 
pot ajunge neobservaţi în liniile inamice și 
pot transmite cu repeziciune maladii letale. 
Un astfel de exemplu de maladie letală 
transmisă de insecte este Febra Văii Rift ului  
denumită astfel după valea cu același nume 
din Kenya. Acolo, în Estul Africii, în anul 
1931, a izbucnit o epidemie neobișnuită, 
care a ucis oameni și animale, deopotrivă. 
Ulterior, microbiologii au identifi cat agentul 
patogen într-un virus transmis prin contact 
direct cu fl uidele organice infectate sau 
prin ciupitura de ţânţari. Această zoonoză 
poate avea forme de manifestare diferite, 
meningo-encefalitică, hemoragică sau 
oculară și netratată, determină decesul 
persoanei infectate. Un alt exemplu îl 
reprezintă virusurile Febrei Galbene (a 
fi catului) şi Febrei Dengue, transmise prin 
ciupitura ţânţarului Aedes. În acest context, 
profesorul Lockwood a susţinut că grupările 
teroriste ar putea declanșa foarte ușor un atac 
bioterorist cu ajutorul insectelor infectate 
transportate în valize, pe care teroriștii le-ar 
putea introduce, fără probleme, pe teritoriul 
statelor ţintă, declarând că „teroriștilor le-ar 
fi  mult mai ușor să folosească insectele decât 
să dezvolte o armă nucleară sau chimică 
pentru că materia primă se găsește în curtea 
casei”.  Afi rmaţiile lui Lockwood sunt cât se 
poate de serioase și de logice. Este sufi cient 
să ne imaginăm ce s-ar  întâmpla dacă ţânţari 
Aedes infectaţi ar fi  eliberaţi într-o regiune în 

care populaţia nu a fost imunizată. Ar urma 
un val uriaș de îmbolnăviri și de decese, știut 
fi ind că nu există tratament pentru nici una 
dintre aceste maladii. 

Și, nu în ultimul rând, trebuie să amintim 
căpușele, vectorii bolii Lyme. Subiectul 
instrumentalizării militare a căpușelor a 
reizbucnit în forţă în mass media americană 
în cursul anului 2019, când Congresul 
SUA, în urma unui amendament depus de 
congresman-ul republican de New Jersey, 
Chris Smith, a solicitat o anchetă care să 
stabilească dacă există vreo legătură între 
răspândirea bolii Lyme și un presupus 
experiment militar al Pentagonului. Smith 
și-a argumentat amendamentul spunând 
că a fost inspirat de „o serie de cărţi și 
articole care sugerează că s-au făcut cercetări 
importante în facilităţile guvernamentale 
americane, inclusiv în Fort Detrick, 
Matyland și Plum Island, New York, pentru 
a transforma căpușele şi insectele... în arme 
biologice». Una dintre cărţile la care făcea 
referire Smith este Bitten: Th e Secret History 
of Lyme Disease and Biological Weapons 
- Muşcat: Istoria secretă a bolii Lyme și a 
armelor biologice, scrisă de Kris Newby, 
cercetător la Universitatea Stanford, el 
însuși bolnav de Lyme. În cartea respectivă 
se afi rmă că entomologul Willy Burgdorfer 
(1925 — 2014), cel care a descoperit 
agentul etiologic al bolii, spirocheta Borrelia 
burgdorferi, ar fi  spus că epidemia Lyme, 
care a afectat populaţia SUA în anii 1960, 
ar fi  fost un experiment militar nereușit. 
Mai mult, spune Newby, Willy Burgdorfer, 
fost cercetător în biotehnologii militare 
pentru armata americană, ar fi  afi rmat că a 
avut misiunea de a crește și înmulţi purici, 
căpușe, ţânţari și alte insecte hematofage pe 
care i-a infectat cu agenţi patogeni ai unor 
boli umane. Programul militar amintit are 
rădăcini în perioada Germaniei naziste, prin 
doctorul Erich Traub (1906 — 1985), cel care 
ar fi  fost implicat în cercetări militare privind 
febra afi oasă, Rinderpesta, pseudorabia, 
enteroviroza cu virus intestinal 71 și Borelia. 
Traub ar fi  fost șeful Insel Riems, un 
laborator secret nazist din regiunea baltică, 
unde a avut misiunea de a produce arme 
biologice menite să distrugă șeptelul Uniunii 
Sovietice. Ajuns în SUA după război, Traub 
a lucrat ca cercetător în laboratorul din Fort 
Detrick, Frederick, Maryland. Boala Lyme, 
produsă de mușcătura unei capușe infectate 

cu Borelia burgdorferi, este cunoscută pentru 
eritemul mobil, însoţit de febră, paralizie 
facială, artrită, dureri intermitente la nivelul 
tendoanelor, mușchilor, articulaţiilor și 
oaselor, infl amarea creierului și a măduvei 
spinării, dureri severe de cap și rigiditate a 
gâtului, care duc, în fi nal, la deces. 

ÎN LOC DE CONCLUZII 
Din păcate, pericolele pandemice și 

bioteroriste au fost trecute, în mod constant, 
pe un plan secund al preocupărilor 
decidenţilor politici, dovada stând modul 
în care statele lumii au gestionat primele 
luni ale actualei pandemii cu coronavirus. 
Efectele devastatoare, multisectoriale, ale 
acestei pandemii au demonstrat, încă o dată, 
că agentul microbian poate fi  acel „David” 
care îl poate pune la pământ pe „Goliath”. În 
cazul mutaţiei naturale a agentului patogen, 
efectele pandemice pot fi  cataclismice, 
pentru că „noutatea” genomică aduce cu 
sine patogenitate și virulenţă neobișnuite, 
tratamente care nu mai funcţionează, 
panică, suprasolicitarea sistemului medical, 
închiderea economiei și numeroase 
victime umane sau animale. În cazul unei 
arme biologice, întrucât producătorul 
trebuie să deţină și un antidot, pentru a 
nu-și distruge și propria armată / propriul 
popor, situaţia este mai ușor de gestionat, 
tulpinile respective având „un termen de 
valabilitate” limitat, pentru a permite invazia 
teritoriului atacat biologic. Și într-un caz și 
în altul, cunoașterea acestor agenţi patogeni, 
înţelegerea modului în care ei acţionează 
și, mai ales, o justă pregătire și organizare 
a mijloacelor de contracarare și contenţie a 
focarelor epidemice, pot salva vieţi, locuri de 
muncă, libertăţi individuale, recolte, șeptel 
etc. 

Desigur, microorganismele capabile să 
declanșeze pandemii sunt mult mai multe. 
Universul microbiologic este infi nit prin 
mutaţiile sale și prea puţin revelat omului, la 
fel cum universul cel mare, al constelaţiilor 
și galaxiilor, este, în continuare, un subiect 
de ipoteze. Atunci când omul, din lăcomia sa 
de putere, intervine în echilibrele statuate de 
Creaţie și se crede mai creator decât însuși 
Creatorul, rezultatele se întorc împotriva 
lui. Pentru că nici o pandemie, atunci când 
este declanșată de mână umană, nu poate 
fi  atât de bine controlată și de ascunsă de 
ochii opiniei publice încât să nu ajungă să-și 
devoreze creatorul.

Palatul a aparţinut balerinei Matilda Kschessinskaia, 
amanta ţarului Nicolae al II-lea.

Amanta ţarului a emigrat în Franţa după revoluţia 
bolșevică. Kschessinskaia devenise vestită că cerea informaţii 
despre palatul său tuturor celor care veneau din Rusia, 
dorindu-și să se poată întoarce acolo, ceea ce a întărit legenda 
cu îngroparea unei părţi a averii imperiale. De altfel, mulţi 
imigranţi ruși aveau povești similare despre averi enorme 
ascunse înainte să fi e confi scate de bolșevici, pentru că nu 
puteau fi  scoase din ţară.

Palatul, situat în apropierea Fortăreţei Petru și Pavel, avea 
sală de bal în stil Louis al XVI-lea, grădină de iarnă în interior, 
dar și o cramă cu o colecţie de vinuri impresionantă. Pe când 
amanta ţarului locuia în palat, mai existau o spălătorie, un 
grajd și un garaj.

Matilda Kschessinskaia s-a născut în 1872, într-o familie 
de artiști. A fost prima balerină care a reușit 32 de fouette 
fără să se miște din loc. Spectacolul de absolvire a școlii de 
balet al Matildei a fost vizionat de familia imperială, ţarul 
Alexandru al III-lea, împărăteasa și tânărul succesor la tron, 
viitorul împărat Nicolae al II-lea. După spectacol, Matilda 
a fost așezată lângă Nicolae, iar împăratul a glumit: „Să nu 
fi lrtaţi prea mult!”

La scurtă vreme, Nicolae a plecat într-o călătorie în jurul 

lumii. La întoarcere, i-a mărturisit Matildei că o iubește.
Legenda vorbește despre un pasaj secret între palat și 

Palatul de Iarnă, situat de cealaltă parte a râului Neva, prin 
care amanta și ultimul ţar al Rusiei, Nicolae al II-lea, se 
vizitau. Nicki, cum îl alinta pe Nicolae, obișnuia să-i facă 
Matildei cadouri multe și scumpe, primul fi ind o brăţară de 
aur cu safi re și diamante. Nicki i-a mai trimis balerinei multe 
scrisori de dragoste, pe care amanta le preţuia mai mult decât 
bijuteriile pe care le primea.

După ce Nicolae s-a căsătorit, Kschessinskaia a continuat 
să aibă un rol important în high-life-ul Rusiei, organizând 
numeroase recepţii la palatul său.

Matilda a trăit în Italia și Franţa după ce a emigrat și s-a 
căsătorit cu Marele Duce Andrei. Viaţa socială a recăpătat 
grandoarea timpurilor de altădată, Matilda stând alături de 
starurile artistice ale vremii. A fondat, la Paris, o școală de 
balet, unde a fost profesoara unor balerine renumite ca Ivette 
Chauvire Margo Fonteyn și Pamela May.

Deoarece, când juca la cazinourile din Mone Carlo, paria 
întotdeauna la ruletă pe 17 negru (Nicki a fost asasinat într-o 
zi de 17), i s-a spus „Madame N17”.

După ce soţul ei a murit, în 1956, s-a izolat de toată lumea. 
„Chiar dacă nu am mai ieșit în lume de când a murit soţul 
meu, am făcut o excepţie când a venit Teatrul Balșoi în Franţa. 

M-am bucurat atât de mult să-i văd, încât nu mi-am putut 
stăpâni lacrimile… Nu mai văzusem un astfel de balet de peste 
40 de ani…”, a scris Matilda în jurnalul ei.

Kschessinskaia a murit, la Paris, la vârsta de 99 de ani și 
a fost înmormântată în cimitirul Saint Genevieve des Bois, 
unde se odihnesc numeroși imigranţi ruși.

Ca o ironie a sorţii, prin palatul său s-au perindat cei mai 
de bază bolșevici, iar, la data de 4 aprilie 1917, Lenin s-a 
întors din exil și s-a adresat mulţimii de la balconul palatului 
Matildei.

În 1991, clădirea servea ca Muzeu al Revoluţiei Socialiste, 
după care a devenit Muzeul de Istorie Politică.

M am bucurat atât de mult să i văd încât nu mi am putut

AMANTA ULTIMULUI ŢAR ŞI LEGENDA PALATULUI SĂUAMANTA ULTIMULUI ŢAR ŞI LEGENDA PALATULUI SĂU
Între 1904 și 1906, în Sankt Petersburg s-a construit un palat în stil Art Nouveau, care are o poveste fabuloasă 

despre o bogăţie uriașă care ar fi  fost îngropată sub el de frica bolșevicilor, scrie Andrei Vișan, pe evz.ro.
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 BERBEC
Există un aspect 
confl ictual care te poate 
face nesigur cu privire la 
modul în care trebuie să 

procedezi. Vrei să planifi ci lucrurile și 
să te menții echilibrat astfel încât să 
poți funcționa la capacitate maximă, 
în această perioadă. Pe de altă parte, 
este posibil ca ceva să te distragă. 
Aceasta este inima ta. Ascult-o. 
Găsește un compromis între cele 
două energii. 
 

 TAUR
Fă-ți treburile devreme, 
ca să ai timp să te și 
distrezi în zilele care 
vor urma. Planifi că o 

escapadă romantică cu cineva drag. 
Lasă-ți imaginația să te ducă într-un 
nou domeniu al plăcerii. Aceasta este o 
perioadă minunată pentru a-ți explora 
latura artistică și a începe să realizezi 
din ideile care te frământă.

          GEMENI
A venit momentul ca să 
le spui oamenilor exact 
ce simți. Emoțiile tale 
sunt mai stabile decât 

de obicei, așa că deschide-te și vorbește 
din inimă. Ascultă. Ceea ce înveți va fi  
valoros pentru viitor, așa că fi i atent. 
Fii cu ochii pe realitate, dar lasă-ți 
inima să exploreze toate posibilitățile. 
Urmează-ți emoțiile și ai încredere în 
instinctele tale. Vei câștiga foarte mult.

 RAC
Ți se pare că nimic nu 
se potrivește? Încerci să 
fi i cineva care nu ești? 
Dacă lucrurile nu par să 

funcționeze, nu agrava problema. Este 
mai bine să aștepți un moment în care 
te simți mai încrezător în ceea ce ești și 
încotro mergi. Între timp, bea un ceai 
și relaxează-te. Eliberarea stresului te 
poate ajuta să te concentrezi pe alte 
lucruri.

 LEU
Bucură-te. Ai multe 
lucruri pentru care să 
fi i recunoscător, așa că 
m u l ț u m e ș t e . 

Mândrește-te cu tot ce ai realizat până 
acum și împărtășește bucuria cu 
ceilalți. Renunță la control și 
realizează-te. Ai muncit din greu 
pentru un motiv - să te bucuri de viață. 
Dacă nu o faci acum, atunci când? 
Petrece-ți mai mult timp cu cei dragi.

                       FECIOARĂ
Poate fi  una dintre acele 
perioade în care nu știi 
pe ce cale să te întorci. 
Din anumite motive, 

pur și simplu nu poți lua o decizie. 
Oprește-te și odihnește-te. Plimbă-te 
puțin. Așteaptă până când vei vedea 
lucrurile mult mai clar, înainte de a 
face următoarea mișcare majoră.

                         BALANȚĂ
Romantismul îți iese în 
cale, atâta timp cât iei 
lucrurile exact așa cum 
vin. Ai grijă de sarcini, 

fi i responsabil și nu neglija termenele la 
serviciu, dar fi i atent și la emoțiile tale. 
Ai încredere în instinctele tale și lasă-ți 
inima să preia controlul. Fii realist cu 
privire la relațiile tale cu ceilalți.

                 SCORPION
Emoțiile tale pot fi  
rezervate. Ia o pauză de 
la muncă și, pur și 
simplu, întinde-te pe 

jos. Acesta este un moment bun să 
primești ceea ce ți se oferă. Nu face 
mișcări bruște. Lasă doar energia 
acestor zile să te ducă acolo unde vrea. 
Cu cât te poți apropia de natura ta 
interioară, cu atât vei ajunge mai 
aproape de un partener romantic sau 
de un membru al familiei. 

           SĂGETĂTOR
Problemele de familie 
joacă un rol important 
în următoarea săptă-
mână. Vorbește din 

inimă și spune-le rudelor tale cât de 
mult înseamnă pentru tine. S-ar putea 
să fi i mai rezervat. Nu simți că trebuie 
să faci pași mari chiar acum. Este mai 
mult un moment în care te poți bucura 
de ceea ce ai făcut până acum. Culege 
recompensele muncii tale.

                 CAPRICORN
Ești indecis cu privire la 
o persoană dragă. Ceva 
te poate îndemna să 
acționezi, dar tu nu 
vrei. Există un următor 

pas important pe care trebuie să-l faci 
acum. Gândește-te cu atenție la situație 
înainte de a face o mișcare. De fapt, ar 
trebui să aduni informații cu privire la 
această problemă. Se pare că ar trebui 
să aștepți puțin înainte de a face efectiv 
ceva în legătură cu asta. 
       

              VĂRSĂTOR
Emoțiile tale sunt 
stabile, lăsându-ți 
inima să zboare. Acum 
ar putea fi  un moment 

bun pentru a face planuri cu un 
partener romantic. Consolidează-ți 
relația și confi rmați-vă angajamentul 
unul față de celălalt. Dacă ești singur, 
atunci pune-ți în mișcare un plan care 
te va aduce cu un pas mai aproape de 
cea mai mare fantezie a ta.

 PEȘTI
Există un sentiment 
conservator, care îți 
cere să devii serios și să 
ai grijă de afaceri. Este 

posibil să nu fi e o idee atât de proastă. 
Această atitudine rezervată te poate 
ajuta să intri într-o relație mai profundă 
cu cineva special. Lasă-ți creativitatea 
să se manifeste și încearcă să asculți mai 
mult decât să vorbești. Fă ca visele tale 
să devină realitate.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal
22 iulie

  22 august
LEU

Cămara cu planteCămara cu plante Remedii de casă simple şi efi ciente:
SECRETE DE LOBODĂ

Loboda e cultivată în grădini, dar crește și 
sălbatic, pe lângă grajduri, drumuri, terenuri 

virane. Poate atinge înălţimea de 60 cm. Frunzele mari 
și triunghiulare, ușor catifelate la atingere pot avea 
culoarea verde, roșu violaceu sau alb-gălbui și se culeg 
cât sunt fragede, din aprilie până la fi nele lunii mai 
sau chiar iunie, când primăverile sunt reci, iar după 
această perioadă le puteți găsi în supermarketuri. Este 
perfect adaptată climei temperate, fi ind foarte puţin 
pretenţioasă și foarte rezistenţă la dăunători.

SUPRAALIMENT CU EXTRABENEFICII
Cât dura sezonul ei, bunicii noștri o aveau pe masă, 

gătită sub diverse forme (nu prea o consumau crudă). 
Fără să citească în cărţi, ei știau că aceste frunze sunt 

hrănitoare și sănătoase. Astăzi, știinţa confi rmă că 
loboda are proprietăţi depurative (curăţă sângele, 
fi catul, rinichii) și revigorante, îmbunătăţește digestia, 
întărește imunitatea, previne constipaţia și hemoroizii, 
combate anemia, ajută la fi xarea calciului în oase, 
împiedică formarea cheagurilor de sânge.

REMEDIU EXCELENT
Sucul și fi ertura de frunze ajută în afecţiuni 

pulmonare și dureri de stomac. Sub formă de comprese 
sau cataplasme, frunzele tocate sau fi erte sunt un bun 
leac în diferite afecţiuni ale pielii, în special pe leziuni 
purulente, grăbind drenarea infecţiei.

CRUDĂ SAU GĂTITĂ, UN DELICIU
Loboda nu are o aromă anume, gustul ei fi ind 

delicat, ușor sărat și acrișor. Pentru a benefi cia de 
toate substanţele ei preţioase, e ideal s-o consumi 
crudă, adăugată la salate împreună cu alte verdeţuri; 
măcriș, salată verde, spanac, leurdă, păpădie.

Ciorba sau borșul de lobodă roșie este un preparat 
foarte îndrăgit în multe case, dar frunzele pot fi  
gătite și sub formă de sote, piure cu usturoi, tartă, 
ca umplutură de plăcinte. Bucură-te de gustul ei în 
diverse moduri.

* Înainte să îmbătrânească în grădină, frunzele 
pot fi  conservate în borcane sau la congelator.

SS

Este una dintre verdeţurile pe care, cât se 
găsește proaspătă, ar fi  bine s-o avem cât 

mai des în farfurie, ca să profi tăm la maximum 
de proprietăţile ei depurative și antioxidante de 
excepţie.

Loboda este plină de vitamine (A, B, C, K) 
minerale (potasiu, calciu magneziu, fi er, 

cupru, zinc, fosfor, seleniu), fi bre și antioxidanţi 
preţioșii care întârzie îmbătrânirea și reduc riscul 
bolilor de inimă și al cancerului.

Primele frânturi de 
amintiri cu jocurile 

olimpice implică vocea lui 
Cristian Țopescu, un ecran 
alb-negru cu ceva purici, 
forfotă în acea sală, numele 
Nadiei și pe tata plin de 
nervi, cu pumnii strânși în 
fața televizorului. 

Ați ghicit, era vorba 
despre Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980 
acolo unde a fost ordin - aveam să citesc mai târziu 
- ca rusoaica Davîdova să ia aur la individual. Nu 
împlinisem 5 ani, nu înțelegeam prea multe și nici nu 
aveam cum să păstrez altceva decât bucăți, fl ash-uri 
în memorie. Cu bucuriile sau cu sudălmile bietului 
tata, care atunci când transmisiunile nu erau la noi 
în program, dădea televizorul pe ”bulgari” ca să nu 
cumva să scape ceva. 

Ce nu am cum să uit e că după această primă 
olimpiadă a mea, ca mini-spectator, m-am ales și cu 
prima poreclă. Mătușă-mea mi-a zis Melita Ruhn, 
gimnasta care a luat atunci două bronzuri, la paralele 
și la bârnă. Habar nu am de ce, poate pentru că 
săream prin casă peste tot, la fi ecare bucurie, sau că 
mă agățam ca o maimuță de toți pomii din grădină, 
imaginându-mi niște paralele. Probabil.

Patru ani mai târziu, la Los Angeles, mi s-a 
schimbat... porecla. Din Melita, în... Maricica. 
Maricica Puică. Era altceva acum, și cred doar 
sonoritatea numelui îi plăcea mătușii. Și că eram și eu 
tot blondă, natural. Pot să spun însă că m-au fascinat 
total pletele platinate al campioanei și am urmărit 
cu sufl etul la gură cursa ei din fi nală. La fel și pe 
cea a Doinei Melinte, la fel și canotajul, gimnastica, 
handbalul masculin - oh, Doamne, handbalul... 

Dar să nu credeți că săream peste haltere, lupte 
libere sau aruncarea greutății. Sau dacă nu erau 
români, nu mă uitam. Nuuu. 

Iar boxul, boxul era favoritul tatei. De cubanezi, 
vă amintiți? Pe Teofi lo Stevenson nu l-am prins la 
olimpiadă, din cauza boicotului, dar l-am văzut apoi 
pe Ariel Hernandez. Ce școală aveau...

Bun, unde vreau să ajung? La faptul că Jocurile 
Olimpice sunt mai mult decât niște jocuri, concursuri 
și medalii. E cel mai grandios spectacol al Planetei, 
cel mai mare fl ux de energie pozitivă care cred eu că 
există. Exact ca-n sloganurile din reclamă, olimpiada 
conectează oameni, sufl ete, emoție. 

Chiar și când scriu, acum, mi se face puțin pielea 
de găină. Că a fost Rio sau Seul, că Barcelona sau 
Atena, că ora 4 dimineața sau 8 seara, tot ceea ce am 
putut să văd, din 1980 și până acum, am văzut. 

Și vă invit să faceți acest exercițiu. Să lăsați 
necazurile de zi cu zi, să le puneți puțin pe hold, o oră, 
o jumătate de oră pe zi, cât vă permite viața, acum că 
începe marele spectacol de la Tokyo, și să vă bucurați 
de sport. Acesta este adevăratul spirit olimpic.
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Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
SĂ ÎNCEAPĂ SPECTACOLUL PLANETEI!
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Bun unde vreau să ajung? La faptul că Jocurile
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Rareș Arsenie, de la CSM-CFR-CSȘ Ploiești, a cucerit medalia de bronz a 
categoriei „90 kg” la Cupa Europeană de Judo pentru Juniori 2 – „U18”, 

competiţie care a avut loc în acest weekend la București și care punctează în 
clasamentul mondial al acestei categorii de vârstă. La startul întrecerilor s-au afl at 
403 sportivi din 29 de ţări din Europa și Asia, parcursul sportivului nostru fi ind 
următorul: a trecut de Damian Kubiak (Polonia), a pierdut la Anton Fedin (Rusia), 
care avea să fi e și câștigătorul categoriei, apoi a trecut, pe rând, de Alexandru 
Sibișan (România) și Samuel Gros (Italia), pentru ca medalia de bronz să o câștige 
graţie neprezentării georgianului Giorgi Maisuradze.

CSM-CFR-CSȘ Ploiești a avut la start 4 sportivi, care sunt pregătiţi de Gheorghe 
Savu (coordonator), Mihai Trandafi rescu și Doru Munteanu.
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Atletism

Înot Judo

Fotbal
Fotbal

Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

În zilele de 16 și 17 iulie 
a.c. s-a desfășurat, pe 

stadionul „Nicolae Dobrin” din 
Pitești, Finala Campionatului 
Național pentru juniori U 
18 (juniori 2), la care au 
participat 474 de sportivi de 
la 101 cluburi din România.                                              
Atleții de la CSS Ploiești 

(pregătiți de profesorii Maria 
Andrei și Florin Andrei) au 
obținut 3 medalii la această 
categorie de vârstă. Cel mai 
valoros rezultat a fost obținut 
de ștafeta 100 +200 +300 +400 
m, care, în componența David 
Echimescu, Darius Cornescu, 
Alexandru Blănaru, Ruben 

Chivi, cu timpul de 2.00.76 
min., a câștigat medaliile de aur 
și a intrat în posesia titlului de 
Campioni ai României. Atleții 
ploieșteni au mai câștigat două 
medalii de bronz prin Ruben 
Chivi în proba de 400 m – 
50.53 sec. și Darius Cornescu 
în proba de 200 m – 22.93 sec.  

Luni, s-a stabilit programul 
ediției 2021-2022 a Ligii 

2 la fotbal, în prima etapă, ACS 
Petrolul 52 urmând a juca pe „Ilie 
Oană” cu Politehnica Iași, formație 
retrogradată din primul eșalon. Iată 
programul echipei ploieștene în 
prima fază a campionatului: Etapa 1: 
Petrolul-Politehnica Iași 
Etapa 2: Metaloglobus București - 
Petrolul 
Etapa 3: Petrolul - AFC Csikszereda 
Etapa 4: Viitorul Pandurii Tg.Jiu - 
Petrolul 
Etapa 5: Petrolul - Dacia Unirea 
Brăila 
Etapa 6: Unirea Slobozia - Petrolul 
Etapa 7: Petrolul - Ripensia 
Timișoara 
Etapa 8: Unirea Dej - Petrolul 

Etapa 9: Petrolul - CSC Șelimbăr 
Etapa 10: FC Brașov - Petrolul 
Etapa 11: Petrolul - CSA Steaua 
Etapa 12: Astra - Petrolul 
Etapa 13: Petrolul - Dunărea 
Călărași 
Etapa 14: Petrolul - Concordia 
Chiajna 
Etapa 15: Hermannstadt - Petrolul 
Etapa 16: Petrolul - U. Cluj 
Etapa 17: Politehnica Timișoara - 
Petrolul 
Etapa 18: Petrolul - FC Buzău 
Etapa 19: Unirea Constanța - 
Petrolul 

Echipele vor juca fi ecare cu fi ecare 
o singură dată în sezonul regulat, iar 
apoi va fi  play-off  și play-out. Primele 
șase clasate vor juca în play-off  tur-
retur.

În perioada 15-18 iulie 2021, 
s-a desfășurat în orașul Tallin, 

din Estonia, Campionatul European 
pentru juniori U20, la care din echipa 
națională a României au făcut parte și 
atleții de la CSS Ploiești, Andrei Remus 
Niculiță și David Gudi, însoțiți de prof. 
Maria Andrei. O prestație excelentă a 
avut-o atletul Andrei Remus Niculiță, 
elevul pregătit de profesoara Maria 
Andrei reușind să ocupe locul 6 în 
fi nala probei de 400 m cu timpul 
de  47.09 sec. și să-și corecteze de 
trei ori la rând cel mai bun rezultat 
înregistrat în proba de 400 m (47.19 sec 
– locul 1 în serii, 47.14 sec locul 2 în 
semifi nala 2 și 47.09 locul 6 în fi nală)!                                                                                                                  
După 3 curse de 400 m alergate în 
decurs de două zile, a urmat și proba 
de ștafetă 4 x 400 m., unde echipa 
României (din care au făcut parte și 
atleții ploieșteni Andrei Niculiță și 

David Gudi) a pierdut califi carea în 
fi nală în fața Ungariei la cinci sutimi de 
secundă și a Belarusului la 24 de sutimi 
de secundă!
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PETROLUL ÎNCEPE PETROLUL ÎNCEPE 
CAMPIONATUL CU POLI CAMPIONATUL CU POLI 

IAȘI, PE TEREN PROPRIUIAȘI, PE TEREN PROPRIU

MEDALIE DE BRONZ MEDALIE DE BRONZ 
PENTRU RAREȘ ARSENIEPENTRU RAREȘ ARSENIE

ATLEȚII DE LA CSS PLOIEȘTI – ATLEȚII DE LA CSS PLOIEȘTI – 
CAMPIONI AI ROMÂNIEI LA ȘTAFETĂCAMPIONI AI ROMÂNIEI LA ȘTAFETĂ ANDREI NICULIȚĂ – LOCUL 6 ANDREI NICULIȚĂ – LOCUL 6 

LA CAMPIONATUL EUROPEANLA CAMPIONATUL EUROPEAN

David Gudi) a pierdut calificarea în

Sâmbătă, 24 iulie, cu o săptămână înainte de 
startul ediției 2021-2022 a eșalonului secund, 

petroliștii se vor reîntâlni, după o lungă perioadă, 
cu suporterii lor, pentru un meci pe „Ilie Oană”.

„Lupii” își vor prezenta lotul cu ocazia unei 
ultime repetiții, adversari urmând să le fi e colegii 
de eșalon de la Concordia Chiajna. Partida de pe 
„Ilie Oană” va începe la ora 20.00 și va avea în 
deschidere, de la ora 17.30, un joc demonstrativ, 
între „Old Boys” FC Petrolul și „Old Boys” 
Naționala României!

Accesul publicului la aceste evenimente se va 
face în conformitate cu protocolul medical afl at 
în vigoare, participarea la meciurile de fotbal fi ind 
permisă pentru: persoanele care sunt vaccinate 
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au 
trecut 10 zile de la fi nalizarea schemei complete 
de vaccinare; persoanele care prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu 
virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore 
sau rezultatul negativ certifi cat al unui test antigen 

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu 
mai vechi de 24 de ore; persoanele care se afl ă 
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 
ulterioară confi rmării infectării cu SARS-CoV-2, 
în condițiile stabilite prin ordinul comun al 
ministrului tineretului și sportului și al ministrului 
sănătății.

Înotătoarea Briana Păun, legitimată la 
CSM Ploiești, a cucerit titlul de campioană 

naţională a probei de 400 metri liber, categoria 
12-14 ani, cu prilejul Campionatului Naţional de 
Cadeţi ce s-a desfăşurat în Bazinul „Lia Manoliu”, 
din Bucureşti.

Sportiva antrenată de Tamara Costache şi 
Ciprian Toma a încheiat cursa după 4:39.88 
minute, fi ind cu aproape 7 secunde mai rapidă 
decât ocupanta poziţiei a doua, Daria Manea 
(Steaua, 4:46.15 minute). 

Briana Păun a cucerit și medalia de argint în 
proba de 100 metri liber (1:03.12 minute) şi pe 

cea de bronz în cursa de 100 metri bras (1:21.14 
minute). Graţie celor trei performanţe, sportiva 
clubului ploieștean a ocupat locul al 2-lea în 
clasamentul individual cumulat, la categoria ei 
de vârstă.

CSM Ploieşti a înscris în competiţia cadeţilor 
alţi zece sportivi – Erika Fortu, Andreea 
Radu, Denisa Păunescu, Mihaela Costea, Sara 
Profi ran, Tania Mitrana, Darius Radu, Fabian 
Păun, Patrick Iacob, Mario Ciuvică – care au 
avut evoluţii promiţătoare, cu timpi personali 
îmbunătăţiţi, dar fără prezenţe pe podiumul de 
premiere.

BRIANA PĂUN, BRIANA PĂUN, 
CAMPIOANĂ LA 400 METRI LIBERCAMPIOANĂ LA 400 METRI LIBER
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