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„Ce rost au teoriile politice care ne făgăduiesc progresul omului, 
dacă nu cunoaștem din timp ce fel de om vor forma acestea?”

- Culese de Tata  Antoine de Saint Exupery (1900 - 1944) scriitor francez
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Dragii mei, mie mi-a stat mintea 
în loc atunci când am auzit 

următoarea știre…
Dar, mai întâi, hai să vă întreb eu 

ceva! Nu cumva una din primele reguli 
ale economiei de piață este că prețul 
este dictat de cerere și ofertă? Ei bine, 
cred că nu încape nicio îndoială că 
așa stau lucrurile. Spre exemplu, dacă 
avem cerere la roșii, dar oferta este 
mai mult decât îndestulătoare, pentru 
că vremea a fost bună, iar producția a 
fost record și, pe deasupra, statul a mai 
dat și subvenții, iar agricultorii s-au 
îmbulzit să umple solariile cu roșii, 
ce se întâmplă cu prețul!? Scade, nu!? 
Normal!

Iar acum știrea: prețul vaccinurilor 
Pfi zer și Moderna va crește cu mai bine 
de 20 de procente. Unul de la 15,5 la 
19,5 €, iar altul de la 19 la 21, 5 €.

Cum vine asta, oameni buni!? Pe 
o piață unde se bat fără menajamente 
americanii cu rușii cu englezii cu 
chinezii cu nemții cu israelienii cu 
francezii, unde cererea de vaccin 
cunoaște o scădere la nivel mondial 
(uite, numai dacă luăm drept exemplu 
România), cineva din CEO companiilor 
amintite a decis: Băi, dacă tot scade 
cererea iar concurența ne sufocă, hai să 
mărim prețul, că doar așa putem obține 
profi tul scontat la începutul pandemiei!

Și atunci, dacă la nivelul ăsta se 
poate gândi așa, îmi face și mie cineva 
diferența dintre mizerabilii care 
vindeau la începutul crizei medicale 
măștile de protecție cu profi turi de o 
mie la sută și “cinstiții” cu gulerele albe 
din managementul producătorilor de 
vaccinuri?

Noaptea minții, nu!? A se citi, 
ADEVĂRATĂ GOLĂNIE!

Lucrările de modernizare 
și asfaltare a drumului 

județean 102I Km, Valea Doft anei, 
o investiție  fi nanțată prin PNDL II, 
în valoare de 11,2 milioane lei, au 
prins și ele un ritm fi resc pentru 
o Românie care vorbește mereu 
de dezvoltare, dar abia se târâie 
prin proiecte. Consiliul Județean 
Prahova a anunțat că a turnat 

stratul de asfalt în zona Valea Seacă, 
unde, de altfel, a fost realizat și un 
pod, iar în etapa următoare vor fi  
asfaltați alți 1.500 m de drum. De 
asemenea, vor fi  realizate lucrări de 
scurgere a apelor, ziduri de sprijin, 
acostamente, supralărgiri în curbe 
și o îndreptare a traseului, relocarea 
rețelei electrice de medie tensiune și 
un pod nou peste Valea Orjogoaia. 

Universitatea de „Petrol-
Gaze” din Ploiești 

se afl ă pe locul 26 în topul 
unităților de învățământ 
superior din România, 
potrivit ediției de vară 2021 a 
topului mondial publicat de 
Ranking Web of Universities 
(Webometrics), care a analizat 
peste 24.000 de universități 
din întreaga lume. Criteriile 
au ținut cont de  vizibilitate 
(numărul total de linkuri 
externe pe care domeniul web 

al universității le primește de la 
terțe părți-50%, transparența 
10 % și excelența-40%. În 
România, potrivit INS, sunt 
90 de universități (55 de stat și 
35 private), cu 546 de facultăți 
(407 de stat și 139 private). În 
clasamentul mondial, cele mai 
bine plasate sunt Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, Universitatea 
Politehnică din București și 
Universitatea București.
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UPG PLOIEȘTI, A 26-A CEA MAI UPG PLOIEȘTI, A 26-A CEA MAI 
BUNĂ UNIVERSITATE DIN ȚARĂBUNĂ UNIVERSITATE DIN ȚARĂ

POR 2014-2020, LA NIVEL DE AVARIE 
ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIAÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Planul de Dezvoltare 
Regională 2021-2027 

pentru regiunea Sud-Muntenia, 
afl at în dezbatere publică, 
vorbește de un necesar de 8,157 

miliarde euro pentru următorii 
șapte ani, indiferent de sursele 
de fi nanțare (buget de stat, local, 
fonduri europene și private). 
Bun, ca mai mereu, proiectele 

sunt mărețe, noi stăm mai difi cil 
cu faptele. În cele 7 județe ( 
Argeș, Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, Prahova 
și Teleorman), autoritățile 

au fi nalizat doar 35,78% din 
investițiile fi nanțate prin POR 
2014-2020, ceea ce înseamnă 
extrem de puțin.

FOSTE TABERE FOSTE TABERE 
ALE ELEVILOR, ALE ELEVILOR, 
PRELUATE DE PRELUATE DE 
CJ PRAHOVACJ PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova a preluat de la Ministerul 
Tineretului și Sportului mai multe centre de agrement, 

afl ate în stare avansată de degradare, pentru a le reda circuitului 
tustistic din Prahova. Este vorba despre Vila Fraga, din Bușteni, 
vilele Cumpăta și Scărișoara, din Cheia, precum și blocul 
alimentar și sala de mese tot de la Cheia. Toate vor face obiectul 
unui proiect al CJ Prahova de reabilitare/modernizare, estimat 
să se încheie peste cinci ani. În aceste clădiri vor funcționa 
centre de agrement, sociale și culturale care au ca scop recreerea, 
socializarea relaționarea și integrarea în societate a elevilor. 

SE LUCREAZĂ, ÎN SE LUCREAZĂ, ÎN 
FINE, MAI SERIOS FINE, MAI SERIOS 

PE VALEA DOFTANEIPE VALEA DOFTANEI
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VITEZOMAN, ÎN STARE DE 
EBRIETATE, LA VOLAN

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul 
Poliției Municipiului Câmpina, în timp 
ce se afl au în exercitarea atribuțiunilor de 
serviciu au oprit pe strada Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, pentru nerespectarea regimului 
legal de viteză, un autoturism care circula 
din zona străzii Calea Doft anei. „Întrucât 
conducătorul auto emana halenă alcoolică, 
a fost testat cu aparatul etilotest, indicând 
o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Bărbatul, de 49 de ani, din Poiana 
Câmpina fost condus la o unitate medicală 

în vederea recoltării de  mostre biologice de 
sânge”, a precizat IPJ Prahova. Polițiștii au 

întocmit dosar penal, pentru infracţiunea 
de conducerea pe drumurile publice a unui 
vehicul sub infl uenţa alcoolului. Acesta nu 
este singurul caz de acest fel. Polițiștii  Secției 
Rurale  nr.3 Blejoi, afl ându-se de serviciu în 
zona comunei Bărcănesti, au observat un 
autoturism care circula haotic pe DN1, din 
direcția București-Ploiești, motiv pentru 
care l-au oprit pentru control. „Întrucât 
conducătorul auto emana halenă alcoolică, 
a fost testat cu aparatul etilotest, indicând 
o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Bărbatul de 31 de ani din comuna 
Râfov a fost condus la o unitate medicală 
în vederea recoltării de  mostre biologice 
de sânge. Polițiștii au întocmit dosar 
penal, pentru infracţiunea de conducerea 

pe drumurile publice a unui vehicul sub 
infl uenţa alcoolului”, a precizat IPJ Prahova.
ACCIDENT PE DN1, LA POTIGRAFU

Accidentul rutier s-a produs pe DN1, 
pe raza localității Potigrafu, la km. 41, 
în evenimentul rutier fi ind implicate un 
autoturism și un pieton. Conducătorul 
auto, un bărbat în vârstă de 52 de ani, care 
circula în direcția Ploiești, a lovit, potrivit 
IPJ Prahova, un pieton, respectiv o femeie, 
în vârstă de 49 de ani, afl ată în traversarea 
părții carosabile. Femeia a fost transportată 
la spital în vederea acordării de îngrijiri 
medicale de specialitate. Bărbatul a fost 
testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Trafi cul rutier, potrivit IPJ 
Prahova, nu s-a desfășurat cu probleme.
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Cică Raluca Paraschiv, 
o fătucă specializată în 

dansuri orientale, cu atestat de 
make-up artist și absolventă a 
Universității „Spiru Haret”, a fost 
angajată în cadrul companiei 

SMART SA, fi liala de mentenanță 
a transportatorului național de 
energie Transelectrica, pe un post 
de consilier. Potrivit unor surse, 
aceasta ar fi  fost recomandată spre 
angajare de politicieni liberali din 
sectorul 4.

-Nu pricep ce-i de mirare
S-angajezi o dansatoare.
Neștiind să facă... nimic,
Va da, totuși, din buric!

Ministrul Muncii, Raluca 
Turcan, a declarat că, în 

acest an, s-au născut mai mulți 
copii români în străinătate decât 

în țară. Potrivit ministrului, 
această chestiune este dramatică: 
„Acest lucru  ar trebui să ne dea 
foarte mult de gândit. E dramatic. 
Suntem obligați moral în fi ecare zi 
să tragem, să aducem românii în 
țară. Și soluțiile sunt următoarele, 
la care lucrăm, dar efectele nu apar 
peste noapte: să fi e mai bine plătiți 
în țară.”

-Drama-i alta, măi, Raluca,
Ești dusă un pic cu pluta:
Ați făcut în țară varză,
De-a plecat și-ultima barză!

Președintele PSD, Marcel 
Ciolacu, a avertizat că 

social-democrații vor protesta în 
Piața Victoriei dacă Guvernul Cîțu, 

la rectifi carea bugetară, va aloca 
banii discreționar primarilor, în 
funcție de culoarea politică: „Sper 
că nu se vor face diferențe între 
partidele din care sunt aleșii locali, 
iar dacă se vor face, sigur vom ieși 
în Piața Victoriei. Veți vedea că 
nu vor mai suporta românii toată 
această batjocură.”

-Zici că ieșiți la răscoală
Chiar la București, pe stradă?
Dragă, la așa căldură,
Mergi mai bine la...friptură!

Guvernatorul Băncii 
Naționale, Mugur Isărescu, 

l-a angajat pe fostul viceprimar 
ALDE al Capitalei, Tudor Tim 

Ionescu, cunoscut sub numele 
de „Tudy”, în departamentul 
sustenabilitate și economie 
verde, în funcția de „consultant 
strategie”. Un amănunt: Tudy îl 
are drept naș pe Călin Popescu 
Tăriceanu, fost coleg de facultate 
cu tatăl său. Băiatul susține că 
vorbește fl uent patru limbi străine 
(engleza, franceza, spaniola și 
italiana), la care mai adaugă 
chineza  și  olandeza, dar cu toate 
astea 4-6 limbi a picat examenul de 
intrare în MAE cu...succes.

-La câte limbi a învățat,
Să nu vă fi e cu bănat
Când o-ncepe să vorbească
Chiar în limba păsărească!

Senatoarea Diana Șoșoacă a 
depus un proiect de lege prin 

care combate „antiromânismul” 
prin închisoare. Ea zice că 
persoanele care distribuie sau 

pun la dispoziția publicului, prin 
orice mijloace, știri, informații 
și materiale considerate 
antiromânești ar trebui să fi e 
trimise în spatele gratiilor pentru o 
perioadă de până la 5 ani. Cucoana 
l-a dat exemplu pe scriitorul și 
fi lozoful Emil Cioran: „a încercat 
să nu mai fi e român, a refuzat să 
mai vorbească limba română sau 
să mai revină vreodată în țara 
natală”.

-Ți-aș spune, dar nu-ndrăznesc,
Ce e antiromânesc:
Un senator ca tine,
Cu care îmi e rușine.

Fostul primar al Sectorului 
1, actualul deputat al PSD, 

Daniel Tudorache, se plânge că 
este abuzat de procurori: „DNA a 
ridicat abuziv o cutie cu bijuterii 
scumpe din casa menajerei fostei 
soții.” Deci așa: domnul a dus 
diamantele la o menajeră în care 
avea încredere, care din întâmplare 
este mătușa fostei soții, soție de care 
s-a despărțit în acte, dar de care nu 
prea e despărțit. Lasă, dragă, de ce 
te plângi? Ia zi, unde altundeva se 
păstrează mai bine tezaurul tău de 
bijuterii și diamante decât la DNA?

-Aveți cu toții moșteniri, măi, frate,
Tătici, bunici, mămici
superbogate.
Dar acuma, să știe toată țara:
Se naște iarăși mătușa Tamara!

Oana Mizil a negat că a fost 
bătură de concubinul ei, 

Marian Vanghelie (53 de ani): 
„Nu am fost lovită cu putere. Soțul 
meu m-a apucat de brațul stâng 
și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu 

altceva, nu m-a bătut.” Dar femeia 
a găsit și un vinovat pentru nervii 
lui Marean:„Totul se întâmplă pe 
fondul de stres al soțului și al meu, 
pentru că de 5 ani suntem practic 
hărțuiți de DNA și nu numai. Eu 
voiam să plec la mare mai devreme, 
el nu putea să plece din cauza 
proceselor”.

-Mâine, drăguță cu cucui,
Aștept degrabă să ne spui
Că DNA e vinovat
Fiindcă Vanghelie a furat.

Afl at la ședința de alegeri a 
fi lialei Vrancea, senatorul 

liberal, Virgil Guran, a provocat 
hohote se râs în sală, vorbind 
despre colega sa Raluca Ioan: 
„Aveți oameni puternici (...) Vă 
spun ceva: Raluca Ioan, colega 
mea din Senat, este foarte activă 
în Parlament și chiar se pricepe 
la probleme de sănătate (...) Nu 
o să vă țin mult de vorbă, sunt și 

răgușit, o să merg la colega mea 
Raluca după aceea să mă trateze.” 
Numai că, la fi nalul conferinței, 
amfi trionul conferinței i-a zis ce fel 
de doctor e Raluca: „Virgil, atenție 
mare, doamna doctor e ginecolog, 
dar dacă ai încredere, te poate 
rezolva.”

-Gripa îți trece, Virgile,
Cu vreo 2-3 buline.
La voi n-are lecuială
Să guvernați la vrăjeală!

Niște... mulți copii au stat 8 
ore într-un tren, e drept 

că privat, operat de Gruia Stoica, 
care s-a defectat fi x într-un câmp și 
fi x într-o zi caniculară. Directorul 
CFR, Ovidiu Vizante, s-a enervat 
la culme când a fost întrebat de 
ce nu li s-a dat micuților măcar o 
sticlă cu apă. Iar ministrul Drulă, 
plus USR-PLUS, par mai degrabă 
preocupați să-l apere pe Vizante, 
în loc să-l demită, decât să fi e cât 
de cât empatici cu puștii ăia care 
au făcut 30 de ore de la Mangalia 
la Timișoara.

-Scrie-n carte:
Apărându-l pe Vizante,
Voi, partidul cu #Rezistul,
Vă semnați deja sfârșitul!

SMART SA fili l d ă

în țară Potrivit ministrului

la rectificarea bugetară va aloca

lt băt t” D f i

răgușit o să merg la colega mea
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CAMPANIE ÎNTREAGĂ ÎNDREPTATĂ ÎMPOTRIVA MEA”!

ACCIDENT PE DJ 101F, LA DÂRVARI
Accidentul rutier s-a produs pe DJ 101F, 

satul Dârvari, iar în evenimentul rutier au 
fost implicate două autovehicule, conduse 
de o femeie în vârstă de 26 de ani și un bărbat 
de 60 de ani. „În urma evenimentului rutier 
a rezultat rănirea șoferului și a soției sale în 
vârstă de 58 de ani, pasageră în autoturism, 
care au fost transportați la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale”, a precizat 
IPJ Prahova. Ambii conducători auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, rezultatele fi ind 
0. Trafi cul rutier în zonă a fost dirijat.

ACCIDENT PE DN1, LA LIPĂNEȘTI. 
UN ȘOFER A INTRAT CU MAȘINA 

ÎNTR-UN POM
Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, 

pe raza localității Lipănești, km 98+600, 
pe sensul de mers Ploiești către Vălenii de 
Munte.  Un conducător auto în vârstă de 70 
de ani a intrat în coliziune cu un pom. În 
urma accidentului,  pasagera dreapta față 
în vârstă de 68 de ani, a fost transportată, 
la spital. Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 
negativ.

ACCIDENT PE DN1A, LA CHEIA. 
PATRU PERSOANE AU FOST RĂNITE

Accidentul rutier a avut loc pe DN 1A, 
la Cheia, la km 143+250, după ce două auto 
au intrat în coliziune. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției, ale Serviciului 
de Ambulanță și ale ISU Prahova. În urma 
impactului, patru persoane au fost rănite 
și au necesitat transportul la spital. Cei doi 
conducători auto au fost testați cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost negativ. 
Circulația s-a derulat alternativ, pe un sens.

ACCIDENT PE DN1B. O 
AUTOUTILITARĂ S-A RĂSTURNAT

Accidentul rutier s-a produs pe DN1B, 
la km 12+500, pe raza localității Bucov, 
pe sensul de mers Ploiești către Mizil. Un 

bărbat în vârstă de 52 de ani, care conducea 
o autoutilitară, a părăsit partea carosabilă 
și s-a răsturnat cu mașina peste un pod, 
pe plafon, într-un șanț colector. În urma 
accidentului, conducătorul auto a fost rănit 
și a necesitat transportul la spital.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Primarul Ploieștiului, 
Andrei Volosevici, a 

acuzat Instituția Prefectului, 
condusă de un coleg liberal, 
că refuză să dea un răspuns 
la solicitarea Comitetului 
Local pentru Situații de 
Urgență (CLSU) privind 
constatarea stării de alertă, 
în criza gunoaielor din 
oraș. Ploieștiul se afl ă într-o 
situație similară Sectorului 1, 
acolo unde totuși Prefectura 
București a declarat stare de 
alertă, situație ce i-a permis 
primarului să facă niște 
pași înainte în problema 
operatorului de salubritate. 
Primarul spune, cu subiect 
și predicat, că totul este o 
acțiune concertată împotriva 

domniei sale. Acesta a 
afi rmat, într-o conferință de 
presă: „Suntem în postura în 
care constatăm niște lucruri, 
în care trimitem, documentat 
și argumentat, niște realități 
care, de fapt, cred că sunt 
vizibile pentru toată lumea și 
avem niște instituții care foarte 
clar nu-și fac treaba. (...) Am 
o serie de hârtii, procedura 
practic de la Sectorul 1 este 
procedura pe care noi am 
aplicat-o inițial, cu o diferență, 
Instituția Prefectului de la 
noi nu înțelege nimic din ce 
se întâmplă, motiv pentru 
care sunt absolut siderat de 
faptul că, după ședința de 
CLSU din data 16 iunie, cu 
toate documentele înaintate, 

cu reveniri la adrese către 
Prefectură, în momentul ăsta 
noi nu avem un răspuns nici 
că e laie, nici că e bălaie, adică 
nici că se constată starea de 
alertă, nici că nu, ceea ce mi 
se pare ireal. Vorbim de iunie. 
Orașul se umple de gunoaie, 
este evident că lucru ăsta (...) 
În orice logică, ori cineva nu 
lucrează și atunci ai orașul 
plin de deșeuri și coșurile 
stradale pline, ori cineva pare 
că lucrează într-un anumit 
fel încât doar acolo unde 
deranjează și, atenție, doar în 
zilele în care deranjează, nu 
se colectează și se lasă pentru 
a crea un disconfort și se lasă 
pentru a avea o problemă 
cu Volosevici (...) Îmi este 

foarte clar că este o campanie 
întreagă îndreptată împotriva 
mea. Nu am o problemă, dar 
mult mai grav decât lucrul 
ăsta este că de fapt vorbim 
de sănătatea publică, despre 
niște instituții care ar trebui să 
răspundă la niște chestiuni care 
sunt foarte clare.” Volosevici a 
mai arătat că unele instituții, 
mai exact  Agenția de 
Protecția Mediului, se afl ă 
în imposibilitatea de a avea 
vreo reacție, pentru că aceasta 
este legată de propuneri pe 
care Garda de Mediu le poate 
face, însă această instituție 
„probabil e la mare sau în 
concediu sau undeva” și nu „îi 
pasă” de ceea ce se întâmplă 
în oraș.
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TEZAUR UNIC TEZAUR UNIC 
DESCOPERIT ÎN PRAHOVADESCOPERIT ÎN PRAHOVA

Tezaurul descoperit de un bucureștean (Cristian Cojanu) pasionat de 
istorie într-o pădure din sudul județului Prahova este considerat unic 

în România, de o valoare excepțională. Acesta a predat piesele, podoabe și 
monede bizantine în fapt, Direcției Județene pentru Cultură Prahova. Iată ce 
scriu specialiștii Muzeului de Istorie și Argeologie despre această descoperire 
rară: „Tezaurul alcătuit din 40 de piese de cercei și monede din metal prețios 
este unicat în România, ilustrând relațiile populației și a structurilor de putere 
de la nordul Dunării cu Imperiul Bizantin. Literatura de specialitate nu 
cunoaște în România nici un tezaur similar care să conțină piese de podoabă 
și un grup compact de monede din electrum din același tip puse în circulație de 
împăratul bizantin Nichifor III Botaneiates, în anii 1078-1081. Acesta poate 
fi  pus în legătură cu revolta orașelor din thema Paradunavon sau Paristrion 
(1072-1091) și ar fi  putut aparține unui mercenar peceneg din armata 
bizantină. Pentru o perioadă în care documentele scrise sunt rare, tezaurul 
descoperit se constituie într-o sursă importantă de reconstituire a istoriei zonei 
cuprinsă între Dunăre și Munții Carpați la sfârșitul secolului al XI-lea.” Cel 
care a făcut descoperirea va primi 45% din valoarea stabilită după evaluarea 
fi nală a pieselor.

Primăria Ploiești a premiat 15 elevi din 
Ploiești care au obținut media generală 10 la 

evaluarea națională și bacalaureat. Performerii au 
primit fl ori și premii în valoare totală de 15.000 lei. 
Andrei Volosevici a anunțat că autoritatea publică 
a acordat diplome de excelență profesoarei Carmen 
Argeșeanu, director al Colegiului Național „Nichita 
Stănescu” Ploiești, pentru rezultatele de excepție 
obținute de elevii acestei unități de învățământ, cu 

o rată a promovabilității de 100% la examenul de 
bacalaureat 2021. Aceeași distincție a fost oferită 
și profesorului Gabriel Țaga, director al Colegiului 
Național „Mihai Viteazul” Ploiești, tot pentru 
rezultatele de excepție obținute de elevii acestei 
unități de învățământ, prin obținerea a cinci note 
de 10 la evaluarea națională 2021, situând, astfel, 
această unitate școlară ploieșteană pe primul loc la 
nivel național.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
PARTENERIAT ÎNTRE CJ ȘI UPG PLOIEȘTI
Consilierii județeni au aprobat, în cadrul 

ședinței ordinare din luna iulie, un proiect 
de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean 
Prahova cu Universitatea „Petrol-Gaze” pentru 
realizarea unor proiecte de parteneriat strategic în 
domeniul universitar. Părțile își propun să sprijine 
dezvoltarea, transferul și/sau implementarea de 
practici inovatoare și de inițiative comune cu 
scopul promovării, cooperării, învățării reciproce 
și schimbului de experiență la nivel european. 

Principalele obiective ale asocierii constau în: 
promovarea și realizarea în comun a unor proiecte 
de interes pentru județul Prahova; implementarea 
unor proiecte care să conducă la dezvoltarea calității 
proceselor de educație și cercetare; participarea la 
competiții de proiecte fi nanțate prin diverse axe 
de fi nanțare; să asigure sprijin institutional între 
cele două instituții; să creeze premisele inițierii 
unor acțiuni comune în domeniul cultural, social, 
educație și cercetare.
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TÂNĂR ACUZAT CĂ A LOVIT O 
PERSOANĂ CU PUMNUL ÎN TIMP CE 

ERA LA O TERASĂ DIN PLOIEȘTI
Dispeceratul Secţiei nr.4 Poliţie Ploiești a 

fost sesizat de către un bărbat, cu privire la 
faptul că, în timp ce se afl a la o terasă situată 
în Ploiești, ar fi  fost agresat de o persoană 
cunoscută. „Polițiștii s-au deplasat la fața 
locului care au constatat faptul că în jurul 
orei 2:50, apelantul se afl a la o terasă, unde 
consuma băuturi alcoolice, moment în care 
în zonă a apărut un bărbat și pe fondul 
unui confl ict mai vechi, acesta din urmă 

l-a lovit cu pumnul în zona feței, o singură 
dată, după care a părăsit zona într-o direcție 
necunoscută”, a precizat IPJ Prahova. Pe 
numele tânărului a fost emis mandat de 
aducere, iar în urma investigațiilor efectuate 

de polițiști, acesta a fost depistat și ulterior 
condus la sediul unității, pentru audiere. 
„Cercetările sunt continuate de către 
polițiștii Secției nr.4 Poliție Ploiești pentru 
săvârșirea infracţiunilor de lovire sau alte 
violențe și tulburarea ordinii și liniștii 
publice”, a precizat IPJ Prahova. Polițiștii 
Secției nr.4 Poliție Ploiești au reținut, pentru 
24 de ore, tânărul în vârstă de 18 ani.
A LOVIT UN AUTOTURISM PARCAT ȘI 

A PLECAT DE LA LOCUL FAPTEI
Polițiștii din cadrul Secției Rurale de 

Poliție Bălțești au fost sesizați despre 
faptul că un autoturism ar fi  acroșat un 
alt autoturism care se afl a într-o parcare, 
iar   conducătorul auto s-ar afl a sub 

infl uența băuturilor alcoolice.   „Deplasați 
la fața locului, polițiștii au constatat că 
autoturismul acroșat era parcat în fața unei 
societăți comerciale, iar conducătorul care 
l-ar fi  acroșat a plecat de la fața locului. 

În urma verifi cărilor efectuate, a fost 
identifi cat conducătorul auto și condus 
la sediul poliției. A fost testat cu aparatul 
etilotest care a indicat valoarea de 1,17 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, motiv pentru 
care a fost condus la o unitate medicală 
în vederea recoltării de mostre biologice 
de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În cauză 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice sub 
infl uența băuturilor alcoolice. 

 Săptămâna pe scurt 
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Fundația Comunitară 
Prahova a anunțat 

câștigătorii proiectelor depuse în 
cadrul „Fondului pentru un viitor 
mai bun în comunități-Ploiești”, 
program fi nanțat de Lidl Romania. 
Aceștia sunt:

-Școala „Candiano Popescu” 
Ploiești (15.360 lei) pentru 
proiectul „Vreau un oraș curat”-
renovarea unei săli de clasă 
și transformarea acesteia din 
depozit în laborator de științe 
și formarea comportamentului 
ecologic responsabil, pentru un 
mediu curat, îngrijit și prevenirea 
îmbolnăvirii copiilor, cauzată de 
un mediul poluat prin organizarea 
de ateliere interactive și mici 
inițiative de mediu;

-Grădinița nr. 35 Ploiești 
(92.225 lei) pentru proiectul „Th e 
4C (creativity, critical thinking, 
colaboration, comunication) a 
new way for children to explore 
the world” - renovarea curții 

interioare a grădiniței pentru 
crearea unui spațiu educativ 
atractiv, sigur și prietenos menit 
să asigure o trecere de la educația 
formală la cea non-formală 
prin experiențe și experimente 
multisenzoriale (ateliere de joacă 
și reconectare cu natura, ateliere 
senzoriale, ateliere științifi ce);

-Organizația Umanitară 
Concordia (61.858 lei) pentru 
proiectul „Loc de sport și joc” 
- îmbunătățirea accesului la 
infrastructura adecvată pentru 
practicarea sporturilor de 
către copiii din medii sociale 
dezavantajate;

-Colegiul Virgil Madgearu 
Ploiești (22.800 lei) pentru 
proiectul „Th e wall” - amenajarea 
unei părți a curții interioare a 
liceului cu materiale care reduc 
poluarea, astfel încât activitățile 
sportive și educaționale să se 
desfășoare într-un mediu sigur;

-Grădinița nr. 28 Ploiești 

(15.187 lei) pentru proiectul 
„Pentru un oraș verde!” - 
amenajarea în curtea grădiniței a 
unui parc senzorial care cuprinde 
o zonă de trasee senzoriale, spațiu 
de recreere și relaxare, și o grădină 
senzorială pentru desfășurarea de 
activități ecologice;

-AEDU Ploiești (15.000 lei) 
pentru proiectul „Povești din 
Ploiești” - organizarea unei 
expoziții publice cu imagini din 
vechiul Ploiești, a unor tururi 
istorice dedicate liceenilor și 
a unei serii de materiale video 
despre istoria Ploieștiului;

-Asociația „Ai carte” Ploiești 
(14.870 lei) pentru proiectul 
„ELAN - Elevi Antreprenori” - 
crearea unei platforme online 
dedicată elevilor de liceu pentru 
a învăța noțiuni de bază despre 
antreprenoriat;

-ASCHFR Prahova (8.700 
lei) pentru proiectul „Empatie, 
joc culoare” - dezvoltarea unui 

program de activități de educație, 
dezvoltare personală și implicare 
comunitară si a unui program 
de lucru adaptat pentru copiii cu 

defi cienţe neuromotorii de vârstă 
școlară, benefi ciari ai ASCHF-R 
Filiala Prahova. Valoarea totală a 
fi nanțării este de 246.000 lei.

Președintele PNL Prahova, 
Iulian Dumitrescu, 

cunoscut până acum ca fi ind 
un apropiat al liderului liberal 
Ludovic Orban, a schimbat 
tabăra, declarând că îl va susține 
pe premierul Florin Cîțu la 
alegerile interne din partid. 
Pentru sine, de asemenea, va ținti 
funcția de prim-vicepreședinte. 
Acesta a anunțat: „Am promis 
că, după încheierea alegerilor 
în cele mai multe organizații 
județene ale PNL, voi decide care 
este opțiunea mea cu privire la 

viitoarea conducere a partidului. 
Începând de astăzi (n.n-29 iulie), 
fac parte din echipa lui Florin Cîțu 
și voi candida, din partea acestei 
echipe, pentru o funcție de prim-
vicepreședinte al partidului la 
Congresul PNL din 25 septembrie. 
Cred în nevoia reformării și 
modernizării PNL și sunt sigur că 
parteneriatul președinte-Guvern-
majoritate parlamentară formată 
în jurul PNL va aduce o viață 
mai bună pentru toți românii.” 
Lăsăm la o parte alegația „ o viață 
mai bună pentru toți românii”, 

trecând-o în contul unui 
entuziasm deplasat, dar altceva 
în mesaj ne-a atras atenția: „voi 
decide care este opțiunea mea”. 
Care va să zică Dumitrescu a 
luat decizia pe cont propriu, 
de unul singur, fără să consulte 
fi liala? E o decizie pe persoană 
fi zică, nu a PNL Prahova? Foarte 
curioasă „democrația” înghițită 
de liberali! S-ar naște de aici o 
întrebare: dacă Dumitrescu s-a 
alăturat, că așa a vrut, lui Cîțu, 
PNL Prahova pe cine va vota, de 
partea cui va fi ?

di l PNL P h iit d tid l i â d î l i

DUMITRESCU A TRECUT DUMITRESCU A TRECUT 
ÎN TABĂRA LUI CÎȚUÎN TABĂRA LUI CÎȚU

ÎNTREBARE: PNL PRAHOVA DE PARTEA CUI ESTE?ÎNTREBARE: PNL PRAHOVA DE PARTEA CUI ESTE?
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Primarul din Ciorani, Marin 
Voicu, a fost eliberat din 

arestul preventiv și trecut în arest 
la domiciliu, a decis Tribunalul 
Prahova, săptămâna trecută. În 
acest dosar, 16 persoane sunt în 
arest la domiciliu, iar o alta, Vlad 
Alexandrina, nașa primarului, care 
a și încheiat acord de recunoaștere 
a faptelor cu procurorii, este sub 
control judiciar. De altfel, patru 
dintre persoanele inculpate au 
încheiat acorduri de recunoaștere 
a faptelor cu procurorii. 
Reamintim că primarul și alte 
16 persoane sunt acuzate pentru 
fraudarea alegerilor locale din 

Ciorani, după cum afi rmă 
procurorii: „Cu ocazia alegerilor 
locale din data de 27 septembrie, 
membrii secțiilor de votare din 
comuna Ciorani au falsifi cat 
procesele-verbale de consemnare 
a rezultatelor voturilor pentru 
alegerea primarului, Consiliului 
Local, Consiliului Județean și 
președintelui Consiliului Județean, 
inserând în aceste înscrisuri date 
neconforme cu realitatea. În fapt, 
a fost diminuat numărul voturilor 
obținute de unii candidați/
formațiuni politice în defavoarea 
altor candidați/formațiuni politice.”

PRIMARUL DIN PRIMARUL DIN 
CIORANI, ÎN AREST CIORANI, ÎN AREST 

LA DOMICILIULA DOMICILIU

PROIECTE PENTRU UN VIITOR MAI BUN ÎN PLOIEȘTIPROIECTE PENTRU UN VIITOR MAI BUN ÎN PLOIEȘTI
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AUTOTURISM FURAT, DEPISTAT DE 
POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție 
Florești, au depistat în trafi c un autoturism 
înmatriculat în Bulgaria, condus de un bărbat 
în vârstă de 33 de ani. „În urma verifi cărilor 
efectuate a reiesit faptul că, autoturismul a 
fost înmatriculat în Marea Britanie și este 
semnalat din data de 06 iulie a.c., ca fi ind 
sustras din Marea Britanie. Din declarația 
bărbatului a reieșit faptul că autoturismul 
în cauză aparține concubinului mamei sale, 
domiciliat în comuna Filipeștii de Pădure,  
despre care cunoaște că l-a achiziționat 

din Marea Britanie. Bărbatului i s-a adus la 
cunoștință faptul că autoturismul fi gurează 
în bazele  de date cu semnalare „furt vehicul”, 
ocazie cu care acesta a pus la dispoziție 

documentele vehiculului și autoturismul în 
cauză”, a precizat IPJ Prahova. Cercetările 
sunt continuate de polițiștii Serviciului de 
Investigații Criminale-Furturi Auto din 
cadrul Inspectoratului Județean de Poliție 
Prahova.

COPAC PRĂBUȘIT PE O MAȘINĂ A 
POLIȚIEI, LA PLOIEȘTI

Incidentul a avut loc pe o stradă 
din Ploiești. Polițiștii din cadrul 
compartimentului siguranță publică al 
Sectiei nr.2 poliție Ploiești s-au deplasat 
pe strada Erou Mateescu Gheorghe unde 
au parcat regulamentar autospeciala MAI 
și au mers să efectueze o verifi care pe linie 
de evidența persoanelor și respectarea 
prevederilor SARS-CoV 2. „Când au revenit 

la autospecială, polițiștii au constatat că 
un copac a căzut peste partea din spate a 
acesteia. S-a solicitat prezența la fața locului 
a reprezentanților S.G.U. Ploiesti și ISU 
Prahova în vederea îndepărtării copacului. 
În urma incidentului au rezultat doar 
pagube materiale”, a precizat IPJ Prahova.

INCENDIU LA UN AUTOTURISM ÎN 
URLAȚI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină după ce un autoturism a fost 
cuprins de fl ăcări. Incidentul a avut loc 
pe strada Bobului. Conducătorul auto a 
reușit să iasă la timp din mașina cuprinsă 
de fl ăcări. Pompierii militari din cadrul 
ISU Prahova au acționat cu o autospecială 
pentru stingerea incendiului. 

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

financiar-contabil personalizat,   agende și calendare personalizate!

Sunt aproape 15 ani de când se discută 
despre construirea unei noi piețe 

agroalimentare în locul actualului platou al 
Halelor Centrale. Există, de asemenea, două 
studii de fezabilitate în acest sens. Vedeți 
bine, în toți acești 15 ani, nu s-a mișcat nici 
măcar un fi r de pai! Dar acum avem o nouă 
promisiune, cum de altfel am avut la fi ecare 
patru ani, odată cu schimbarea primarului 
și a directorului politic de la SC „Hale și 
Piețe”. Andrei Volosevici a dat termen de 
doi ani pentru realizarea pieței. Dar la cum 
s-a schimbat proiectul, în fi ne, ideea, sigur 
este nevoie de un nou studiu de fezabilitate. 
În primul rând, urmează să apară acolo o 

parcare supraetajată, pe o suprafață de teren 
obținută prin demolarea actualului sediu 
administrativ al societății, dar și a spațiilor 
comerciale din imediata vecinătate (cele 
unde există hala de brânză și magazinele 
cu chinezării). Pe urmă, platoul ar urma să 
fi e înlocuit cu o construcție parter și etaj; 
la parter rămân comercianții de legume și 
fructe, iar la etaj ar fi  mutate magazinele ce 
se vor desfi ința pentru a lăsa locul parcării. 
Costurile vor fi  suportate din bugetul local. 
Care buget, ce să vedeți, e cam în pană de 
câțiva ani!

Ministrul Economiei, 
Claudiu Năsui, a desfi ințat  

funcțiile de administrator special 
pentru privatizare de la mai multe 
companii de stat, respectiv Băița 
SA, Tohan, Carfi l, Uzina Mecanică 
București, UM Cugir, UM Moreni, 
Fabrica de Arme Cugir și, din 
Prahova, de la Uzina Mecanică 
Plopeni. Toate companiile, spune 
Năsui, au  datorii uriașe, iar 

administratorii speciali primeau 
lunar lefuri între 10.000 și 14.000 de 
lei. Ministrul a declarat: „În 2002, 
statul a inventat o nouă categorie 
de sinecuri, de administrator al unei 
societăți-administratorul special 
pentru privatizare. În teorie, această 
funcție trebuia să aibă grijă de aceste 
companii și să le pregătească pentru 
privatizare. În practică, niște oameni 
și-au luat bani în fi ecare lună, 

nefăcând aproape nimic timp de 
ani de zile. De ce nu au făcut nimic? 
Pentru că ei își au salariu atât timp 
cât nu se privatizează compania. Deci 
de ce s-ar fi  grăbit? 19 ani mai târziu, 
companiile nu sunt nici privatizate și 
arată și dezastruos.” Despre Uzina 
Mecanică din Plopeni, ministrul a 
afi rmat că are datorii la stat de peste 
85 de milioane de lei și face pierderi 
an de an. 

Consiliul Județean Prahova a publicat 
imagini aeriene cu lucrările la DJ 

102K, drum județean reabilitat cu fonduri 
europene, accesate de Consiliul Județean 
Prahova prin proiectul „Modernizarea și 
reabilitarea drumurilor județene identifi cate 
în prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia-
Traseul Regional 3-Tronsonul Prahova: 
DJ 102K, DJ 102D, DJ 100 C. Finanțarea, 
în valoare de 152.148.271,63 lei și termen 
de fi nalizare pe 31 octombrie 2022, este 
asigurată prin POR 2014-2020. CJ Prahova 

spune că, „până în prezent, pe DJ 102 K, 
stadiul lucrărilor are un avans de două 
săptămâni față de grafi c. Fundația drumului 
a fost turnată pe o lungime de 11 kilometri, 
iar pe parcursul zilelor de 2 și 3 august au 
fost asfaltați aproape cinci kilometri. Au 
fost realizate și primele patru poduri (dintre 
cele șapte prevăzute în proiect) peste Valea 
Nucetului, Valea Crângului, Valea Urloii și 
Valea Seman.

Lucrările la proiect au început la jumătatea 
lunii aprilie.”

RITM SLAB DE 
VACCINARE VACCINARE 
ÎN SATELE ÎN SATELE 

DIN PRAHOVA

Începând cu 1 august, a fost modifi cat 
programul câtorva centre de vaccinare. 

Astfel, la Colegiul Național „Al. I. Cuza”, 
programul este  de luni până duminică, între 
orele 08.00-14.00 (vaccin Pfi zer), telefon contact 
0771.644.633, iar la Centrul Medical Mediurg , 
de luni până duminică, între orele 14.00-20.00 
(vaccin Pfi zer și Johnson&Johnson), telefon 
contact 0244517965, 0742519982. Activitatea 
centrului de vaccinare de la fostul Liceu 
„Ludovic Mrazek” s-a suspendat temporar, 
echipele de aici participând la campania 
„Orașul vaccinează satul”. Calendarul 
vaccinării în mediul rural ete următorul: 5 
august, Secăria (Doza II), Școala Gimnazială 
Secăria; 6 august, Valea Doft anei (Doza 
2), Cămin Cultural sat Trăisteni; 8 august, 
Tinosu ( Doza 2), Cămin Cultural Tinosu. 
Din data de  22 iunie și până în prezent, 
prin intermediul acestei campanii, au fost 
imunizate 1.441 de persoane, cele mai multe 
provenind de la Filipeștii de Târg-43, Colceag- 
40, Starchiojd-37, Bertea- 35, Dumbrăvești-30. 
La Poienarii Burchii și Cerașu nicio persoană 
nu a dorit să se imunizeze împotriva Covid-19.

Primarul Andrei Volosevici a avansat 
ideea unui împrumut în condiții 

avantajoase al municipalității de la 
Trezorerie, pentru a fi nanța câteva lucrări 
de investiții. Ar fi  vorba, în principal, 
despre modernizarea Bulevardului 
Independenței, de la Gara de Sud și 
până la Poșta Centrală: „Bulevardul 

Independenței va intra într-o lucrare 
de anvergură, care include toată zona 
din dreptul Gării de Sud, cu giratoriul 
și stațiile de autobuze și troleibuze, cu 
iluminat pe led-uri.” O altă lucrare vizează 
modernizarea străzii Mihai Bravu, inclusiv 
cu scoaterea șinelor de tramvai rămase, iar 

la urmă, dacă vor mai rămâne bani, se vor 
face intervenții la câteva școli, în vederea 
obținerii autorizațiilor ISU împotriva 
incendiilor. La cea din urmă acțiune ar 
putea fi  ultilizați și banii rămași dintr-un 
credit mai vechi pe care Primăria Ploiești 
l-a contractat anii trecuți.
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UZINA MECANICĂ PLOPENI, LUATĂ ÎN COLIMATOR UZINA MECANICĂ PLOPENI, LUATĂ ÎN COLIMATOR 
DE MINISTRUL ECONOMIEIDE MINISTRUL ECONOMIEI

NOU PROIECT PENTRU HALELE CENTRALENOU PROIECT PENTRU HALELE CENTRALE
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PRIMĂRIA AR VREA SĂ SE ÎMPRUMUTE PENTRU INVESTIȚIILE DIN PLOIEȘTIPRIMĂRIA AR VREA SĂ SE ÎMPRUMUTE PENTRU INVESTIȚIILE DIN PLOIEȘTI

AU FOST ASFALTAȚI PRIMII 5 KM AU FOST ASFALTAȚI PRIMII 5 KM 
PE DJ 102 K URLAȚI-CEPTURAPE DJ 102 K URLAȚI-CEPTURA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Planul de Dezvoltare Regională 2021-
2027 pentru regiunea Sud-Muntenia, 

afl at încă în dezbatere publică, vorbește de 
un necesar de 8.157.495.605 euro pentru 
următorii șapte ani. Suma a fost aproximată 
în baza portofoliului regional de proiecte, 
realizat împreună cu toți actorii locali și 
regionali implicați în procesul de planifi care 
(consilii județene, primării, fi rme, culte, 
învățământ, sănătate etc.). Pe cei 7 piloni 
de dezvoltare, nesesarul ar fi  următorul: 
dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale 
și regionale-4.543.183.397 euro; dezvoltarea 
urbană durabilă- 972.437.856,1 mil. euro;  
creșterea competitivității prin specializare 
inteligentă și digitalizare-53.1705.375,6  
euro; protecția mediului prin creșterea 
efi cienței energetice și tranziția către o 
economie circulară- 1.177.168.741 euro; 
susținerea educației și ocupării forței 
de muncă -285.694.760 euro; susținerea 
sănătății și incluziunii sociale-384.158.654 
euro; dezvoltarea rurală și agricultură 
-263.146.821,9 euro.

POR 2014-2020: 746 CONTRACTE 
DE FINANȚARE SEMNATE, 267 

FINALIZATE (35,79%)
Ce-și propun autoritățile de la Agenția 

de Dezvoltare Regională  Sud-Muntenia 
să realizeze până în 2027 e una, important 
este să se și țină de angajamente. Exercițiul 
fi nanciar anterior (2014-2020) le-a dat 
mult de furcă. Ca să fi m mai clari de-atât: 
exceptând unele măsuri, sunt foarte slabe 
realizările, multe UAT-uri fi ind în mare 
risc să piardă fi nanțările europene. Și ca să 
fi e și mai limpede, redăm din conținutul 
documentului: „în cele șapte județe ale 
regiunii au fost semnate 746 contracte de 
fi nanțare prin cele șase programe (POIM, 
POR, POCU, POC, POCA, POAT), dintre 
care doar 267 au fost fi nalizate.  Dintre toate 
cele 746 contracte de fi nanțare de la nivelul 
regiunii, 588 au fost semnate prin programul 
POR și doar 3 prin programul POAT, restul 
programelor înregistrînd un număr între 20 și 
73 contracte (...) Restul contractelor depuse se 
afl ă în diverse stadii de implementare.” Vom 
prezenta în continuare numai prioritățile 
și măsurile care credem că interesează 
publicul nostru cititor, din punctul de 
vedere al realizărilor din exercițiul fi nanciar 
anterior.

• Prioritatea 1. DEZVOLTAREA 
DURABILĂ A INFRASTRUCTURII 

LOCALE ȘI REGIONALE (6 măsuri, 
4.543.183.397 euro)

Măsura 1.1. „Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii de 
transport” infrastructura rutieră feroviară, 
fl uvială și pe cablu cu scopul de a îmbunătăți 
mobilitatea locuitorilor și mărfurilor.

Rezultate 2014-2019 (sursă: Impactul 
investițiilor făcute în regiunea Sud 
Muntenia în perioada 2014-2019): din 
ținta de 1.980 km de drumuri ce trebuiau 
modernizate s-au realizat 603 km (30,45%); 
în cazul drumurilor TEN-T, din 577 km s-au 
realizat 31 Km (5,37%); străzi orășenești, 
227 km din 804 km țintiți (28,23%). Pentru 
corectitudine: situația s-a schimbat în mod 
sigur până astăzi, dar e limpede că sunt mari 
întârzieri. De altfel, mai multe primării au 
primit notifi cări de la ADR privind riscul 
pierderii banilor europeni).

Măsura 1.2. Extinderea și modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare și de 
servicii publice: utilităților publice, 
construirea, reabilitarea și modernizare 
de locuințe pentru tineri sau categorii 
socio-profesionale (medici, profesori, etc.), 
locuințe sociale etc.

Rezultate 2014 - 2019: 580 de locuințe 
noi, 2.016 locuințe reabilitate sau în curs de 
reabilitare termică, cu 86 mai puțin decât 
valoarea țintă - 2.682 (96,79%).

Măsura 1.4. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii turistice: 
structuri de cazare, obiective naturale cu 
potențial turistic (saline, peșteri, cursuri de 
ape, plaje etc.) investiții privind dezvoltarea 
turismului în regiune (natură și aventură, 
balnear și wellness, cultural-religios).

Rezultate 2014-2019: 9 structuri noi 
construite, față de 1 structură planifi cată, 4 
modernizate, față de 2 planifi cate:

Măsura 1.5: Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii culturale, 
sportive și recreative: teatre, cinematografe, 
biblioteci, muzee, case de cultură, cămine 
culturale etc., baze sportive, parcuri active, 
tabere, centre multidisciplinare de tineret, 
locuri de campare, locuri de joacă.

Rezultate 2014-2019: 36 de investiții noi 
contractate, 1 fi nalizată și 85 modernizate, 
din care 29 fi nalizate.

Măsura 1.6. Protejarea și valorifi carea 
patrimoniului natural și cultural 
presupune amenajarea/ restaurarea/
protecția siturilor, monumentelor și 
ansamblurilor culturale, istorice și de artă, 

inclusiv infrastructura de acces, trasee 
turistice, itinerarii culturale.

Rezultate 2014-2019: 26 de proiecte 
angajate, 37 fi nalizate (142,30%).

• Prioritatea 2. Dezvoltare urbană 
durabilă (4 măsuri, 972.437.856,1 euro)

Măsura 2.2 Dezvoltarea unui sistem 
de transport multimodal, competitiv, 
ecologic și inteligent la nivelul zonei 
urbane funcționale (investiții destinate 
îmbunătățirii transportului public 
urban prin dezvoltarea, modernizarea și 
reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv 
prin facilitarea legăturii cu sistemele 
regionale/naționale de transport, dar și cu 
zonele urbane funcționale).

Rezultate 2014-2019: 10 proiecte realizate, 
din 14 propuse (71,42%).

• Prioritatea 4. PROTECȚIA 
MEDIULUI PRIN CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI 
TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE 
CIRCULARĂ (6 măsuri, 1.177.168.741 
euro)

Masura 4.1. Amenajarea, extinderea și 
modernizarea infrastructurii de mediu: 
rețele de apă și de canalizare noi, sisteme de 
alimentare cu apă și canalizare extinse.

Rezultate 2014-2019: 189 km de conductă 
apă nouă fi nalizate, din 200 km planifi cați 
(94,5%), 306,8 km de extindere alimentare 
cu apă, din 1.370 km propuși (29,33%), 
567 km de conductă nouă de canalizare 
instalată, față de 200 km planifi cați (283%) 
și 41 km de conductă de canalizare extinsă, 
din 2.215 km propuși (1,85%).

Măsura 4.4. Efi cientizarea consumului 
de energie: reabilitarea termică a locuințelor 
și clădirilor publice, cu precădere în 
comunitățile afectate de sărăcie energetică.

Rezultate 2014-2019: 2.016 locuințe 
reabilitate energetic, din 3.500 propuse 
(57,6%) și 38 de clădiri publice, din ținta de 
123 (30,89%).

• Prioritatea 5. SUSȚINEREA 
EDUCAȚIEI ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE 
MUNCĂ (5 măsuri, 285.694.760 euro)

Măsura 5.1 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii educaționale și de 

cercetare fundamentală presupune, cum 
spune și numele, realizarea, reabilitarea, 
extinderea și modernizarea infrastructurii 
educaționale și de cercetare, precum 
și dotarea cu echipamente și materiale 
didactice de ultimă generație.

Rezultate 2014-2019: 29 de unități 
de învățământ construite, față de 7 
propuse (414,28%) și 27 de unități școlare 
modernizate, din 200 propuse (13,5%).

• Prioritatea 6. SUSȚINEREA 
SĂNĂTĂȚII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE 
(3 măsuri, 384.158.654 euro)

Măsura 6.1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii serviciilor 
de sănătate și incluziune socială: reabilitare 
și dotare spitale, extindere unități de primiri 
urgențe și ambulatorii integrate, dotarea cu 
ambulanțe, servicii de asistență și inclusiune 
socială.

Rezultate 2014-2019: 5 spitale reabilitate, 
din 5 propuse (100%), 4 ambulatorii 
modernizate, din 13 planifi cate (30,76%), 
10 noi centre sociale construite, față de o 
țintă de 2 unități (500%), 1 centru social 
reabilitat, din 10 planifi cate (10%).

• Prioritatea 7. DEZVOLTAREA 
RURALĂ ȘI AGRICULTURA (5 măsuri, 
263.146.821,9 euro)

Măsura 7.1. Regenerarea comunităţilor 
rurale: programe integrate de dezvoltare 
ce vor combina măsuri de dezvoltare 
a infrastructurii, revigorarea activității 
economice, de soluționare a problemelor 
sociale și de mediu.

Măsura 7.2. Conservarea și 
îmbunătățirea mediului înconjurător 
a comunităților rurale și protejarea 
moștenirii culturale (patrimoniul 
material și imaterial): renovarea clădirilor, 
monumentelor culturale și istorice, 
modernizarea zonelor rurale unde există 
potențial cultural, istoric și recreativ. 

Rezultate 2014-2019, pentru 7.1 și 7.2: 
25 de proiecte realizate, față de o țintă de 20 
(125%).

Măsura 7.3. Diversifi carea economiei 
rurale și creșterea competitivității 
acesteia: investiții pentru producția, 
distribuția și promovarea produselor bazate 
pe valorifi carea superioară a resurselor 
locale, crearea și dezvoltarea de întreprinderi 
mici și mijlocii în sectorul non-agricol, 
sprijin pentru activități turistice durabile și 
pentru dezvoltarea echilibrată a activităților 
economice din toate ramurile agriculturii.

Rezultate 2014-2019: 278 de intreprinderi 
care au primit granturi, față de 267 propuse 
(104,11%).

Măsura 7.4. Dezvoltarea, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de sprijin a 
agriculturii: infrastructură rutieră agricolă 
și forestieră, infrastructură de irigații și 
îmbunătățiri funciare, depozite produse 
agricole etc..

Rezultate 2014-2019: 50 de proiecte 
realizate, față de 37 planifi cate (135,13%).

Notă: Nu am cuprins în acest articol 
Prioritatea 3. Creșterea competitivității prin 
specializare inteligentă și digitalizare ( 5 
măsuri, 531.705.375,6  euro).

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

 continuare din pagina 1

POR 2014-2020, LA NIVEL DE AVARIE ÎN POR 2014-2020, LA NIVEL DE AVARIE ÎN 
REGIUNEA SUD-MUNTENIAREGIUNEA SUD-MUNTENIA

 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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ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CĂLĂTORIE PE VALEA TELEAJENULUI, DE LA CĂLĂTORIE PE VALEA TELEAJENULUI, DE LA 
COMPLEXUL MUZEAL IORGA, LA SFINXUL BRATOCEI

VĂLENII DE MUNTE
Începem cu Vălenii de Munte, 

un mic orășel de deal, a cărui faimă 
începe odată cu Universitatea 
Populară de Vară, înfi ințată de 
marele istoric Nicolae Iorga, în 
anul 1908. Localitatea are câteva 
locuri ce nu trebuie ratate:

Muzeul Memorial „Nicolae 
Iorga” este amenajat în casa unde 
istoricul a locuit constant între anii 
1910 și 1940. Clădirea monument 
istoric, realizată în secolul al XVIII-
lea, în stil românesc, este împărțită 
în interior de o tindă mediană în 
două părți, fi ecare având două 
camere: biroul și dormitorul, pe 
de o parte și salonul de primire al 
doamnei Ecaterina Iorga și salonul 
mare al oaspeților, pe cealaltă 
parte. Elementul particular îl 
constituie cerdacul larg, sprijinit 
de o coloană formată din 12 stâlpi. 
După 1910, profesorul Nicolae 
Iorga a construit corpurile B și 
C, ce adăposteau dormitoarele 
copiilor, bucătăria și sufrageria. 
În muzeu pot fi  văzute mobila 
familiei, tablouri, documente 
despre activitatea istoricului, 
fotografi i etc.

Muzeul de etnografi e al Văii 
Teleajenului funcționează în 
sediul refăcut al clădirii anexe a 
„Școlii de misionare”, înfi ințată  tot 
de Iorga, în anul 1922. Acesta este 
de dată recentă, fi ind  consacrat 
ocupațiilor și meșteșugurilor 
tradiționale ale zonei, cu tot ceea 
ce înseamnă acestea: țesături, 
costume populare, război de țesut, 
atelier de tâmplărie, obiecte vechi 
de gospodărie țărănească etc.

Muzeul de artă religioasă 
„N. Iorga” este amenajat în 
clădirea în care a funcționat 
Școala de Misionare Naționale 
„Regina Maria”, inaugurată la 19 
august 1922, în prezența suveranei 
României Mari, regina Maria, 
care acordase patronajul său noii 
instituții. Școala a fost amenajată 
în niște  vechi case boierești din 
sec. al XIX-lea, puse la dispoziție 
de banca Almășanu. Expoziția 
de bază, amenajată în două săli, 
cuprinde icoane pe lemn din 
secolele  al XVII - lea și al XIX - 
lea, sfeșnice din argint și alamă, 
cruci din lemn și metal, veșminte 
preoţești (mitra, brâu, epitralul, 
badernita), acoperitoare de potir 
din secolul al XIX-lea, potire din 
argint aurit, călimări de brâu, cărţi 

vechi bisericești, scoarțe din lână, 
candele. 

În Văleni mai pot fi  vizitate 
obiective precum Muzeul Natura 
Văii Teleajenului, Biserica 
Mănăstirea, monument de 
arhitectură și casa poetului Miron 
Radu Paraschivescu.

IZVOARELE
Mai departe, pe traseu, comuna 

Izvoarele are drept ofertă de 
căpătâi Mănăstirea Crasna, 
situată undeva în pădure, la câțiva 
kilometri de satul Schiulești. 
Lăcașul își începe istoria prin anii 
1824-1828, când a fost construită 
o biserică pe lângă schitul 
Izvoarele, primele semne de 
ruină intervenind la secularizarea 
averilor mănăstirești, din 1864. 
Schitul și-a schimbat numele din 
Izvoarele în Crasna, a fost jefuit 
în anul 1916 de ocnașii scăpați de 
la Salina Slănic, în 1917 ocupanții 
germani au furat clopotele, iar 
în 1920, un incendiu puternic a 
distrus chiliile și stăreția cu arhiva. 
Între timp schitul a fost refăcut, 
dar în 1961, printr-un decret 
al regimului comunist, schitul 
a fost transformat în „biserică 
izolată, monument istoric Crasna”, 
aparținând Parohiei Izvoarele. 
Și a rămas astfel vreme de șapte 
ani, cu un singur viețuitor, 
fratele Pavel Angelescu, alias 
protosinghelul Pantelimon, care 
a trăit în pustietate și a îngrijit 
bunurile până când Patriarhul 
Justinian Marina îi trimite aici pe 
ieromonahii Ghedeon Bunescu 
(stareț între anii  1967-1976) 
și Nicodim Dimulescu (stareț 
din 1999 până în 2010). Cei 
doi, cărora li s-au adăugat, mai 
târziu, stareții Galaction Stângă și 
Sebastian Pașcanu, au reînceput 
o uriașă muncă de reconstrucție 
și extindere, fi ind considerați 
autorii renașterii celei mari ai 
mănăstirii, reparând stăreția 
veche, construind chilii noi, o 
gospodărie-anexă, ateliere și un 
imobil administrativ.

CHEIA
Mănăstirea Suzana, prima 

destinație înainte de a intra în 
Cheia, situată într-un cadru natural 
de excepție, își are începuturile 
prin 1740, când o ardeleancă 
înstărită de la Săcele, Stanca 
Arșicu, călugărită sub numele 
Suzana, construiește o biserică din 

bârne de lemn pe locul  ruinelor 
Schitului Valea sau Cornul Caprei, 
distrus de turci la sfârșitul sec. al 
XVII-lea. La început, schitul se 
numește Sf. Nicolae și fi ințează 
cam 100 de ani. În 1840, o altă 
Suzana, Albuleț de data aceasta, 
după numele de familie, aduce 
reparații semnifi cative schitului, 
prin extinderea bisericii. Mai 
târziu, în timpul stareței Natalia 
Perlea, prin anii 1875-1882, se 
construiește actuala biserică, la a 
cărei zidire este folosită piatra de 
râu. Pictura este realizată în 1882, 
de pictorul Petre Nicolau și în 
1976, de artistul plastic Gheorghe 
Vânătorul. Catapeteasma, o piesă 
de mare rezistență, este sculptată 
în lemn de cireș, împodobită cu 
icoane pictate în ulei. Dar cea mai 
căutată rămâne, fi rește, icoana 
Maicii Domnului făcătoare de 
minuni, adusă de ardelencele care 
s-au călugărit la Suzana. De atunci 
s-au adăugat chiliile, paraclisul 
(1911), casa pelerinului (cu 40 de 
locuri de cazare), colecția de artă 
religioasă etc.

Muzeul de mineralogie 
„Flori de Mină”, de dată recentă, 
expune, în 22 de vitrine, 170 de 
piese grupate pe criterii știinţifi ce 
riguroase. Vizitatorii au la 
dispoziție un sistem informatizat 
care oferă și alte date despre 
miraculosul domeniu al fl orilor 
de mină. Interesant: doritorii pot 
achiziţiona diverse obiecte de 
podoabă, realizate din cristale, 

precum și minicolecții de fl ori de 
mină.

Muzeul de Antropologie 
Francisc I. Rainer (1874-
1944) este amenajat în casa 
de vacanță a marelui savant,  
aducând în prim plan viața, 
opera și activitatea medicului, 
profesorului, cercetătorului care 
a instituționalizat antropologia 
românească și a înscris-o în circuitul 
valorilor științifi ce internaționale.
Acesta este dotat cu echipamente 
electronice de ultimă generație, care 
permit vizitatorului să urmărească 
fi lme pe teme de antropologie, 
dar și -atenție!, să afl e diverse 
date interesante despre propria-i 
persoană (profi l psihologic, bioritm 
sau fi zionomie).

Mănăstirea Cheia se afl ă, 
cumva, chiar în mijlocul satului, 
putând fi  considerată nucleul 
dezvoltării micii comunități  și 
explozia imobiliară de după 1990 
(s-au construit în zonă în jur de 

500 de vile și case de vacanță). 
Lăcașul datează din secolul al 
XVII-lea. Mai apoi, prin 1797, 
apare însemnarea că schitul se 
afl a „în loc pustiu și între piietri”, 
fi ind locuit de 19 monahi (hrisov 
domnesc - Alexandru Ipsilanti), 
prin anii 1830, acesta se pare 
că a ars din temelii. În 1834, la 
chemarea episcopului Chesarie 
al Buzăului a fost adus aici 
ieroschimonahul Damaschin 
Bârsan, originar din Săliștea 
Sibiului, care înalță din temelie 
impunătoarea biserică de zid cu 
hramul Sfânta Treime, chiliile, 
clopotnița și gospodăria anexă. 
Pictura este realizată de zugravul 
Naum. Intervine apoi o perioadă de 
declin după secularizarea averilor 
mănăstirești, dar în 1909, starețul 
Grigorie Munteanu-Georgescu 
readuce înfl orirea lăcașului, prin 
adăugarea paraclisului. Războaiele 
mondiale aduc o nouă decădere, 
dar ulterior se fac din nou renovări, 
consolidări, extinderi. 

Cadrul natural este, ca 
peste tot în munții României, 
unul de rară frumusețe, fi e și 
numai dacă am pomeni de 
stâncăriile cu dimensiuni și 
forme  geomorfe  diverse: turnuri 
-  Babele la Sfat, Mâna Dracului, 
Turnul lui Goliat, Turnul Roșu, 
Colții Bratocei, Colții Zăganu, 
Ciuperca, Colțul Nitrii; ciuperci de 
piatră- Tigăile Mari și Tigăile Mici; 
sfi nxuri-  Sfi nxul Bratocei; vârfuri 
și creste-  Vârful Ciucaș - 1.954 
m, Vârful Gropșoare 1.883, Vârful 
Tigăile Mari  - 1.845,  Vârful 
Bratocea - 1.827,  Vârful Zăganu 
- 1.817,  Vârful Muntele Roșu - 
1.765, Vârful Tigăile Mici (1.717); 
abrupturi calcaroase și grohotișuri 
etc. Fără doar și poate, cel mai 
spectaculos arată muntele atunci 
când înfl orește bujorul roșu, care 
dă senzația că muntele ia foc...

CAMPANIE ZIARUL PLOIEȘTII: „DĂM TOATE PEISAJELE DIN LUME PE CELE DE ACASĂ” 

Astăzi vă propunem o călătorie acasă, pe Valea Teleajenului, zonă care se deschide 
cu orașul Vălenii de Munte și se termină cu stațiunea Cheia (Măneciu), situată pe 

DN1A, la graniță cu Brașov. Ce are însă un turist a vizita pe acest traseu, în afară de 
maxima atractivitate a Munților Ciucaș?

precum și minicolecții de flori de 500 de vile și case de vacanță)

Mănăstirea Crasna

Vălenii de Munte

Muzeul Reiner

Sfi nxul Bratocei
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ASUMATĂ STRICT DE PAS 

Așadar, Chișinăul va avea un Guvern 
funcțional chiar începând din prima 
săptămână a lui august. „Avem nevoie 
de pornirea motoarelor repede, dar cu 
respectarea tuturor procedurilor și rigorilor, 
inclusiv cu dezbateri în Parlament, cu 
prezentarea din timp a programului și a listei”, 
a declarat jurnaliștilor vicepreședintele PAS, 
Sergiu Litvinenco, posibil viitor ministru 
al justiției. Intenție ce s-a confi rmat foarte 
curând. Chiar dacă premierul desemnat, 
după semnarea decretului prezidențial, avea 
la dispoziție, conform legii, 15 zile pentru 
a defi nitiva structura Guvernului și echipa, 
programul de activitate a executivului, 
Natalia Gavriliță a făcut publică chiar 
marți, 3 august, lista ministerelor și a 
noilor miniștri, proiectul programului de 
guvernare, așa încât până vineri, 6 august 
(când va avea loc sesiunea extraordinară a 
legislativului), în ritmul turațiilor anunțate 
de Litvinenco, să poată fi  expus consultărilor 
publice cu sindicatele, patronatele, mediul 
de afaceri. Dacă programul de guvernare 
însumează practic programul electoral al 
PAS, apoi structura se deosebește de cea 
propusă în ianuarie. Deși anterior atât Igor 
Grosu, cât și alți fruntași ai PAS declarau că 
în executiv vor fi  cooptate persoane și din 
partide extraparlamentare, odată investit 
ca spicher, Grosu și-a schimbat întrucâtva 
demersul. „În Guvern vom avea oameni 
care s-au afi rmat în afara țării, oameni care 
au obținut acolo experiență și au dat curs 
invitației noastre. Când am făcut anunțul 
ca oameni din partide extraparlamentare 
să ni se alăture, ne-am referit la întreg 
actul guvernării, invitația n-a fost lansată 
prin prisma unor membri ai Guvernului. 
Garnitura guvernamentală va fi  asumată 
strict de PAS”. 

Noul executiv va număra 13 ministere 
și nu 9 ca în versiunea din ianuarie. Astfel, 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Regionale a fost divizat în trei ministere – 
al Agriculturii și Industriei Alimentare, al 
Mediului și al Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, iar cel al Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale în alte 2 ministere 
– al Sănătății și al Protecției Sociale. Și 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a 
fost divizat în două ministere separate – cel 
al Educației și Cercetării și cel al Culturii. Și 
nominalizările sunt pe jumătate modifi cate 
față de garniturile anterioare. Ca nume noi 
fi gurează viceprim-ministrul Vladislav 
Kulminski (Reintegrare) și cunoscutul 
regizor Sergiu Prodan la Cultură. În 
actuala garnitură a fost readus la MAEIE 
Nicu Popescu, fost ministru de externe în 
Guvernul Sandu.  
UN NOU LEGISLATIV ÎN LEGALITATE 

DEPLINĂ 
Dar până la votarea executivului, ultimei 

verigi ale puterii de la Chișinău, tot joia, pe 
29 iulie, Parlamentul s-a instalat în legalitate 
deplină. Este pentru prima dată în istoria 
Republicii Moldova când un legislativ e 

constituit legal la jumătatea termenului 
prevăzut de legea supremă, adică nu la 30, 
ci la 15 zile de la alegerea noului Parlament. 

La ultima ședință reglementară 
(legislativul se întrunește în două sesiuni 
ordinare – de primăvară, începe în februarie 
și nu poate depăși sfârșitul lui iulie; de 
toamnă, începe în septembrie și nu poate 
depăși sfârșitul lui decembrie – N. M.) 
deputații au ales organele de conducere ale 
Parlamentului. Spicherul legislativului a fost 
ales Igor Grosu, președinte interimar PAS, 
cele 64 de voturi fi ind asigurate de colegii 
de formațiune și deputați de la PP „ȘOR”. 
Deputații din BECS au refuzat să participe 
la acest exercițiu pe motiv că „nu are rost”. În 
schimb, câțiva socialiști au asigurat cele 67 
de voturi pentru vicepreședintele din partea 
PAS, Mihail Popșoi, mai mult din teamă ca 
nu cumva fracțiunea majoritară să blocheze 
alegerea celui de-al doilea vicepreședinte, 
din partea BECS, Vlad Bătrâncea, pentru 
care însă nu au votat „șor”-iștii. Tot în cadrul 
acestei ședințe deputații au decis asupra 
componenței celor 11 comisii parlamentare 
și au votat președinții lor, precum și asupra 
componenței Biroului permanent, în care 
PAS va avea 8 reprezentanți, BECS 4 și 
PP„ȘOR” 1. În Parlamentul nou ales au fost 

constituite trei fracțiuni – ale PAS, președinte 
Mihail Popșoi, BECS, președinte Zinaida 
Greceanîi, și PP „ȘOR”, președinte Ilan Shor. 
Dacă nominalizarea lui Ilan Shor, deputat 
fugar, condamnat la 7 ani de închisoare 
pentru escrocherie și anunțat în căutare 
internațională, ca lider de fracțiune și, mai 
pe deasupra, membru al Comisiei control 
al fi nanțelor publice, este scandaloasă și 
umbrește oarecum imaginea majorității 
PAS, care au acceptat în tăcere alegerea șor-
iștilor, apoi lipsa celor doi ex-președinți și 
lideri de partide, Vladimir Voronin și Igor 
Dodon, trezește suspiciuni. 

SOCIALIȘTII SE MAI DAU MARI ȘI 
TARI. PÂNĂ CÂND? 

În schimb, și după înfrângerea usturătoare 
în anticipate, Dodon nu contenește să se dea 
încă „mare și tare”. Iar mai corect, să saboteze 
revenirea Republicii Moldova la normalitate 
și la un ritm de dezvoltare prosperă. Abia 
revenit, noaptea, pe ascuns, din Turcia, 
unde socialistul și familia sa s-au afl at într-o 
vacanță de lux, cazați în una din cele 4 vile 
prezidențiale cu dotări ultra all inclusive 
(fi ecare cu o suprafață de 800 metri pătrați, 
cu vedere spre mare, închirierea căreia costă 
107.719 de lire turcești, echivalentul circa 
10.600 de euro), și, la întrebarea de ce a lipsit 
de la ședința de constituire a legislativului, 
tratând presa cu același răspuns devenit 

proverbial „De-atâta!”, Dodon a ordonat 
colegilor de partid un nou gest de afront 
în adresa Președintelui Maia Sandu. Astfel 
din ordinul lui, fracțiunea BECS a respins 
invitația șefei statului la consultările anunțate 
și a făcut public presei că BECS o va aștepta 
„în ofi ciul fracțiunii la Parlament, așa cum 
am făcut eu în 2019”. Nu fără a mai secunda, 
prin gura lui Corneliu Furculiță, și cu un 
mesaj de avertizare: „Să se pregătească de 
pe acum (membrii Guvernului – N.M.), să-
și facă bine temele, că vor veni foarte des în 
Parlament”. Se pare că socialiștii au uitat de 
câte ori au respins în legislatura precedentă, 
în care au avut majoritate, inițiativele de a 
chema miniștrii la raport, mai ales privind 
combaterea pandemiei Covid-19, dar și 
alte probleme arzătoare la ordinea zilei. 
În schimb acum se pregătesc să se erijeze 
într-o opoziție „constructivă și combativă”, 
aplicând diverse mecanisme, instrumente, 
inclusiv moțiuni simple asupra miniștrilor. 
„Opoziția trebuie să critice guvernarea. 
Care ar fi  scopul dacă noi am vota această 
guvernare?”. Să vedem cum le va reuși, cu 
doar 32 de mandate. Căci, după cum se arată, 
au rămas și fără foștii aliați din ultimele luni 
de guvernare. 

Cu sau fără socialiști, sau chiar fără cei de 

la PP „ȘOR”, guvernul Gavrilița va fi  votat. 
Căci de cât de repede va fi  constituită puterea 
completă la Chișinău depinde și îndeplinirea, 
în regim de urgență, a unor condiții necesare 
debursării celei de-a doua tranșe a asistenței 
în valoare de 50 de milioane de euro de a 
Uniunea Europeană, a celor 60 de milioane 
promise de guvernul României, precum și 
deblocarea unui nou program al FMI pentru 
Republica Moldova. Apropo, în urma unei 
discuții recente a Președintelui Republicii 
Moldova, Maia Sandu, cu directorul general 
al FMI Kristalina Georgieva, Chișinăul 
poate benefi cia, până la sfârșitul lui august, 
de o fi nanțare specială în proporție de 236 
milioane de dolari. 

FRACȚIUNEA „ȘOR” – UN CHELNER 
LA MASA PAS?

Opoziția „constructivă și combativă” 
s-a năpustit și asupra celeilalte „opoziții 
constructive”. Adică a foștilor aliați ai PSRM 
din ultimele luni de guvernare. „Decizia 
celor din fracțiunea „ȘOR” de a se declara 
în „opoziție constructivă induce ideea unei 
înțelegeri între ultimii și cei din PAS pentru 
o eventuală majoritate constituțională”, se 
spune într-o declarație a PCRM, făcută 
publică îndată după votarea organelor de 
conducere a legislativului. Și comunisto-
socialistul Vasile Bolea este deranjat de votul 
fracțiunii „ȘOR” în favoarea spicherului 
Grosu, considerând că gestul ar trăda 

negocieri de culise între cele două fracțiuni. 
Mai ales după afi rmația Marinei Tauber că 
deputații din PP „ȘOR” vor vota și guvernul 
PAS. „Deputații fracțiunii „ȘOR” vor asigura 
puterii toate voturile necesare pe viitor, le 
va asigura o majoritate constituțională în 
privința modifi cării Constituției, astfel încât 
averile obținute ilegal să fi e confi scate. Eu 
mă întreb  ce se va întâmpla cu persoanele 
care și-au dobândit fraudulos averile până 
la modifi carea Constituției? Legea nu va 
avea efect retroactiv. Este important ca prin 
această modifi care să nu înceapă goana după 
vrăjitoare”, se arată îngrijorat socialistul 
Bolea. De cealaltă parte, deputatul PAS 
Vladimir Bolea exclude orice alianță cu 
reprezentanții fracțiunii „ȘOR”. Acesta și-a 
exprimat speranța că atunci când va exista 
un proiect de modifi care a Constituției, el 
va fi  aprobat cu voturile tuturor deputaților. 
„Noi n-am avut nicio discuție cu cei din 
fracțiunea „ȘOR” pe subiectul votării 
pentru Igor Grosu. Când suntem acuzați 
că am negocia, să se ia în considerare că ei 
n-au primit nici funcția de vicepreședinte 
al Parlamentului, nici șefi a vreunei comisii. 
Pentru proiectele de modifi care a Constituției 
mizăm, inclusiv, pe deputații PCRM-PSRM”, 
a replicat Vladimir Bolea. Or, potrivit 
programului electoral PAS, printre primele 
10 legi adoptate după preluarea guvernării 
se regăsesc excluderea imunității deputaților 
pentru acte de corupție și confi scarea 
averii pe care funcționarii și demnitarii 
nu o pot justifi ca. Iată de unde vine „grija” 
socialistului pentru o guvernare corectă și o 
Lege fundamentală „perfectă”, pe care chiar 
socialiștii doreau insistent, un an în urmă, să 
o modifi ce.

SE CAUTĂ UN PROCUROR GENERAL 
BUN PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 

Dar primele acțiuni hotărâte ale puterii de 
la Chișinău urmează a fi  reforma justiției și 
lupta cu corupția. Sunt condiții eminamente 
necesare pentru relansarea economiei. Însă 
justiția, divizată și ea în mai multe clanuri 
mafi ote, se pare că încearcă să dea primele 
semne de schimbare, dar se mai împiedică 
de o practică nocivă: amânarea deciziilor. 
Pe 2 august Procuratura Anticorupție a 
solicitat arestarea și anunțarea în căutare 
a oligarhului interlop Veaceslav Platon. 
Magistrații Judecătoriei Buiucani și-au 
amânat decizia până în data de 12 august, 
dându-i controversatului om de afaceri un 
termen 10 zile să revină, totuși, în țară și să se 
prezinte în fața instanței. Platon este acuzat 
și pe un alt dosar decât Landromatul – de 
„corupere activă” și „escrocherie”. Se va aplica 
tactica amânărilor și în privința lui Platon, 
replicând-o pe cea a Curții de Apel Cahul 
privind oligarhul fugar Ilan Shor? Sau poate 
e cazul „să anunțăm în căutare un procuror 
general bun pentru Republica Moldova?” 
postează pe contul său de Facebook viitorul 
ministru al justiției Sergiu Litvinenco. Or, 
justiția de la Chișinău „luptă” deja cu 5 
fugari „marcanți”, de rând cu Plahotniuc, 
Shor și Platon, mai sunt anunțați în căutare 
internațională și liderul PACE Gheorghe 
Cavcaliuc, fostul director al penitenciarului 
13 Igor Pântea.  După ce actualul procuror 
general Alexandr Stoianoglo l-a achitat și 
lăsat să fugă pe Platon, câți vor mai fugi de 
justiție? Altminteri, Stoianoglo „adună” tot 
mai multe critici pentru lipsă de rezultate 
în dosare de rezonanță și că Procuratura 
Generală nu ar fi  sufi cient de independentă. 
Va rezista criticilor, își va prezenta demisia 
sau va fi  demis? 

Dar despre aceasta mai detaliat în unul 
din articolele viitoare.

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

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

Republica Moldova, cel de-al doilea stat românesc, va fi  condus de două femei, ambele cu masteratele făcute în SUA, la Harvard Kennedy School și ambele au lucrat pentru 
Banca Mondială.  Acest lucru nu mai poate fi  pus la îndoială, după ce Președintele Maia Sandu a desemnat-o din nou pe Natalia Gavrilița pentru funcția de premier. 

Votarea premierului și a garniturii executivului în Parlament e ca și garantată, în condițiile în care PAS deține o majoritate foarte confortabilă, cu 63 de deputați din 101. Și 
cum noua guvernare este montată pe turații sporite, se așteaptă ca executivul să „intre în pâine” pe deplin chiar în această săptămână, preconizat a fi  validat în cadrul ședinței 
extraordinare de joi, 5 august, a legislativului de la Chișinău. 

PUTEREA DE LA CHIȘINĂU GATA SĂ DEA START MOTOARELOR SCHIMBĂRII PUTEREA DE LA CHIȘINĂU GATA SĂ DEA START MOTOARELOR SCHIMBĂRII 
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SCANDAL RASIST REGAL, PE 
COPERTA CHARLIE HEBDOCOPERTA CHARLIE HEBDO
Revista satirică franceză Charlie Hebdo 

publică o caricatură cu scandalul 
de la Casa Regală britanică, după interviul 
ducilor de Sussex la emisiunea lui Oprah. 
În caricatură, Meghan Markle apare sub 
genunchiul suveranei. Astfel, se face trimitere 
la cazul lui George Floyd, afro-americanul 
care a murit asfi xiat de un poliţist, în vara 

anului trecut. Tragedia a dat naștere mișcării 
Black Lives Matter, care a organizat proteste 
militând împotriva brutalităţii poliţiei și a 
rasismului sistematic, notează Europafm.ro.

Pe coperta revistei satirice apar ultimele 
cuvine ale lui Floyd: „Nu pot să respir”, ca 
răspuns la întrebarea de ce a părăsit ducesa 
de Sussex palatul regal.
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Bolile, decalajul dintre bogaţi și săraci, 
schimbările climatice și confl ictele 

dintre naţiuni vor prezenta provocări mai 
mari în deceniile următoare, pandemia 
Covid-19 înrăutăţind deja unele dintre 
aceste probleme. Scenariile sunt expuse 
într-un raport al serviciilor de informaţii 
din SUA.

Rivalitatea dintre China și o coaliţie de 
naţiuni occidentale condusă de SUA se va 
intensifi ca probabil, alimentată de schimbări 
militare, demografi e, tehnologie și diviziuni 
asupra modelelor de guvernare, se arată în 
raportul Global Trends 2040: A More Contested 
World. 

Puterile regionale și actorii nestatali pot 
exercita o infl uenţă mai mare, cu un rezultat 
probabil ce va duce la „un mediu geopolitic mai 
predispus la confl icte și mai volatil și o cooperare 
internaţională slăbită”.

Raportul celor mai buni analiști ai serviciilor 
de informaţii din SUA, care este produs la 
fi ecare patru ani, a evaluat tendinţele politice, 
economice, sociale și de altă natură, care cel 
mai probabil vor forma mediul de securitate în 
următorii 20 de ani, relatează Reuters.

„Intenţia noastră este de a ajuta factorii de 
decizie politică și cetăţenii să se pregătească 
pentru o serie de posibile scenarii pentru 
viitor”, au scris autorii, menţionând că nu fac 
previziuni specifi ce.

Provocări precum schimbările climatice, 
bolile, crizele fi nanciare și perturbările 
tehnologice „sunt susceptibile de a se manifesta 
mai frecvent și intens în aproape fi ecare regiune 
și ţară”, se precizează în raport.

Pandemia de coronavirus, care a ucis peste 
trei milioane de oameni, a marcat cea mai 
mare „întrerupere globală” de după cel de-al 
Doilea Război Mondial, cu consecinţe care vor 
dura probabil ani de zile.

Covid-19 a expus și uneori a extins 
disparităţile în domeniul sănătăţii, a ridicat 
datoriile naţionale, a accelerat naţionalismul 
și polarizarea politică, a adâncit inegalităţile, 
a alimentat neîncrederea în guvern și a 
evidenţiat eșecul cooperării internaţionale. 
Acest proces încetinește și posibil inversează 
programul în combaterea sărăciei, a bolilor și 
a inegalităţii de gen.

Raportul prevede că multe probleme 
cauzate de pandemie vor crește până în 2040. 
„Există un anumit set de tendinţe pe care 
le-am identifi cat, care par să se accelereze sau 
să devină mai puternice din cauza pandemiei.”

Raportul a prezentat cinci scenarii posibile 
despre felul în care va arăta lumea în 2040.

Cel mai optimist scenariu prezintă „o 
renaștere a democraţiilor” – în care guvernele 
democratice s-ar dovedi „mai capabile să 
încurajeze cercetarea știinţifi că și inovaţia 
tehnologică, catalizând un boom economic”.

Cel mai pesimist scenariu prezintă o 
actualizare a vulnerabilităţilor, susţinând 
modul în care Covid-19 și încălzirea globală 
ar putea distruge aprovizionarea cu alimente 
la nivel mondial, ducând la revolte care ucid 
„mii de oameni”.

CE SUSŢINE DIMITRI KITSIKIS
Profesorul Dimitri Kitsikis, care 

este și turcolog, a avansat unele opinii legate 
de relaţiile dintre Turcia și SUA și planurile 
administraţiei Barack Obama legate de 
tentativa loviturii de stat din 15 iulie 
2016. Profesorul grec susţine că Alianţa 
Poporului sfi dează Occidentul și că, la 15 
iulie, americanii ar fi  încercat să-l ucidă pe 

președintele Recep Tayyip Erdogan.

CINE ESTE LUPOAICA?
Dar Kitsikis, care a participat 

la o emisiune tv, nu s-a mulţumit numai 
cu atât. A declarat că persoana la care se 
gândea administraţia Obama că îi va lua 
locul lui Erdogan este Meral Akșener, 
numită „lupoaica”. Kitsikis a adăugat: 
„Atunci eram în Turcia și știam. Știam 

că administraţia Obama intenţiona să-l 
schimbe pe Erdogan cu o „lupoaică”. Cine 
era această persoană? Persoana care a 
înfi inţat Partidul Bun. Meral Akșener, da, 
este adevărat. Știţi de ce o preferau? Să vă 
spun cinstit; pentru că susţinea americanii. 
Chiar dacă îmi place sau nu Erdogan este 
un mare lider…”, a relatat el ceea ce s-a 
petrecut atunci. 

ILUZII
Poate că nu aţi dat importanţă 

celor spuse de acest grec. Sau poate că 
nu aţi dat importanţă nici acuzaţiei de 
genocid aduse Turciei de către Biden. Dar 
există o realitate pe care este imposibil să 
nu o vedeţi. Cei care, într-un fel sau altul, 
consideră că Turcia le este dușman, și mai 
ales politicienii greci, speră, într-adevăr, 
că Erdogan va fi  răsturnat de la putere de 
Statele Unite. Iar motivul invocat pentru 
menţinerea militarilor americani în Grecia 
este acesta.

VOR DISPĂREA
Poziţia noastră este însă 

cunoscută. Noi considerăm Alianţa 
Poporului ca o garanţie pentru integritatea 
și stabilitatea ţării. Știm că Biden, 
americanul, și Mitsotakis, grecul, vor 
dispărea în gol, precum cei din trecut, cu 
eșecurile lor.

Partidul ungar de guvernământ 
Fidesz a adoptat o lege care interzice 

diseminarea a ceea ce a numit conţinuturi 
care promovează schimbările de sex sau 
homosexualitatea în școli.

Unii analiști au comparat iniţiativa 
cu legea „împotriva propagandei 
homosexuale” din 2013, din Rusia, 
relatează agenţia Reuters.

Amendamentul depus în Parlament de 
deputaţi ai Fidesz la o lege care pedepsește 
pedofi lia stipulează ca tinerilor sub 
18 ani să nu li se prezinte conţinuturi 
pornografi ce, sau orice alt conţinut 
care încurajează schimbările de sex ori 
homosexualitatea. Proiectul, care ar urma 
să se aplice și industriei publicităţii, mai 
prevede crearea unei liste a organizaţiilor 
autorizate să predea lecţii de educaţie 
sexuală în școli.

GRUPURILE PENTRU 
DREPTURILE OMULUI CRITICĂ 

PROIECTUL
„Proiectul Fidesz poate limita drastic 

libertatea de exprimare și drepturile 
copiilor, pune în pericol sănătatea mintală 
a tinerilor (din comunitatea) LGBTQI și 
împiedică să aibă acces la informaţii și 
susţinere”, a avertizat, într-un comunicat, 

societatea pentru drepturile omului 
Hatter (Fundal), evocând o asemănare a 
proiectului cu legea împotriva propagandei 
gay din Rusia. Hatter și alte șase grupuri 
pentru drepturile omului au cerut Fidesz 
să retragă proiectul. Legea din 2013, din 
Rusia, interzice „propaganda în favoarea 
relaţiilor sexuale netradiţionale” în rândul 
tinerilor, amintește Reuters.

În Ungaria, căsătoria între persoane 
de același sex nu este recunoscută și doar 
cuplurile heterosexuale pot adopta copii. 
Guvernul lui Orban, care și-a intensifi cat 
retorica anti-LGBT după ce economia a fost 
lovită de criza coronavirusului, a redefi nit 
în Constituţie căsătoria ca uniunea dintre 
un bărbat și o femeie și a interzis adopţiile 
de către cupluri de același sex.

Guvernul a eliminat, de asemenea, 

statutul legal al persoanelor transgender, 
într-o decizie cu aplicare retroactivă despre 
care Curtea Constituţională a afi rmat că 
încalcă legea fundamentală.

Anul trecut, o carte pentru copii, „Ţara 
minunilor este a tuturor”, menită să-i ajute 
pe cei mai tineri să accepte minorităţile și 
să combată ostracizarea socială, a stârnit 
controverse în politica ungară, guvernul 
afi rmând că reprezintă „propagandă 
homosexuală” și ar trebui interzisă în școli.

În afară de guvernul naţionalist al lui 
Orban, care se pregătește pentru alegerile 
din 2022 și promovează o agendă puternic 
creștin-conservatoare, în Europa se 
situează pe poziţii similare de mai mulţi 
ani și formaţiunea de guvernare din 
Polonia, PIS (Lege și justiţie), principalul 
aliat al Fidesz din Uniunea Europeană.

PARTIDUL UNGAR DE GUVERNĂMÂNT PARTIDUL UNGAR DE GUVERNĂMÂNT 
FIDESZ A ADOPTAT O LEGE ANTI-LGBT

AMERICANII ŞI GRECII AMERICANII ŞI GRECII 
AŞTEPTAU RĂSTURNAREA AŞTEPTAU RĂSTURNAREA 

LUI ERDOGAN…LUI ERDOGAN…

Faptul că noul președinte american, Joe Biden, nu îl iubește prea mult pe 
președintele Erdogan este un lucru sigur… Într-un discurs rostit cu ani în urmă, 

declara că, pentru a-l răsturna pe Erdogan de la putere, este necesară cooperarea 
cu opoziţia… Oare ce părere aveau ceilalţi președinţi americani despre Erdogan? 
Un răspuns surprinzător a venit de la un profesor grec…, comentează editorialistul 
Mehmet Barias pentru ziarul turc Sabah, preluat de rador.ro.

societatea pentru drepturile omului statutul legal al persoanelor transgender
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15 TEORII ALE CONSPIRAŢIEI” ALTCEVA DECÂT „SIMPLE” CONSPIRAŢII (I)

1. ALEGERILE NU CONTEAZĂ, 
NU CONTEAZĂ PE CINE VOTĂM, 

CONTEAZĂ CINE NUMĂRĂ 
VOTURILE 

Alegerile nu sunt corecte, lozinca lui 
Stalin „nu contează cine votează, contează 
cine numără voturile” încă se aplică. Ideea că 
votul nu este tocmai corect nu vine dintr-o 
ţară africană sau sud-americană, ci din 
Statele Unite. În Statele Unite, jurnaliștii 
independenţi precum cei de la Project 
Veritas au documentat situaţii de corupere a 
procesului electoral în alegerile din 2020, unul 
dintre cazurile prezentate ducând chiar la 
arestarea unei femei.

Alte cazuri semnalate au constat în oprirea 
procesului de numărătoare a voturilor în 
unele state, în momentul în care Joe Biden 
era în avantaj, sau câteva situaţii în care 
reprezentanţii Partidului Republican au fost 
daţi afară din secţiile de votare în timpul 
procesului de numărare a voturilor. Ofi cial s-a 
considerat că fraudele nu au fost „sufi ciente”, 
încât să răstoarne scorul alegerilor, dar chiar și 
dacă admitem că ar fi  fost așa, simplul fapt că 
s-au comis fraude în „bastionul democraţiei” 
ne face să ne întrebăm ce încredere putem 
să avem în rezultatele alegerilor dintr-un stat 
izolat din Europa?

2. TEORIA MICROBILOR
Teoria că bolile se pot transmite de la 

o persoană la alta era cunoscută încă din 
Antichitate. În Evul Mediu, o formă a teoriei 
microbilor este amintită de un scriitor arab 
numit Avicenna, care o menţionează în jurul 
anului 1000. În Europa occidentală, teoria 
este prezentată de Girolamo Fracastoro, în 
1546, totuși secole întregi a fost considerată 
o „conspiraţie”. Oamenii „inteligenţi” nu 
puteau pricepe cum cineva poate să creadă 
în existenţa unor organisme care nu pot fi  
văzute cu ochiul liber.

Din păcate, teoria microbilor avea să 
rămână echivalentul de astăzi al unei 
„teorii conspiraţioniste”, în timp ce toţi 
oamenii „educaţi” au crezut, până în 1880, 
în „teoria miasmei”. Aceasta este o ipoteză 
pseudo-știinţifi că, care afi rma că un miros, 
o duhoare emanată de cadavre și care 
călătorea prin aer în vreme de seară cauza 
bolile.

Cazul lui Ignaz Philipp Semmelweis
Ignaz Philipp Semmelweis , doctorul 

maghiar cu origini germane care a trăit 
între anii 1818 și 1865 și care este considerat 
„părintele” spălatului pe mâini, a fost 
acuzat și el că ar crede în „ridicola” teorie 
a microbilor.

Semmelweis a fost angajat la maternitatea 
Spitalului General din Viena la 1846, aici 
observând rata destul de mare a decesului la 
bebeluși din cauza febrei, la scurt timp după 
naștere. Rata de 10% a mortalităţii era atât 
de evidentă, încât mamele începuseră să 
nască acasă și declarau că au născut spontan.

Doctorul Semmelweis a observat că la 
una dintre maternităţi unde rata decesului 
la bebeluși era mai mare, la naștere ajutau 
studenţi la medicină care practicau și 
autopsii pe cadavre. La o altă maternitate, 
femeile nu erau ajutate să nască de studenţi, 
ci de moașe, dar rata decesului era tot 
mare. Deoarece în acea perioadă, „teoria 
microbilor” era ridiculizată, el a afi rmat că 
studenţii care făceau autopsii preluau pe 
mâini, de la cadavre, particule microscopice 
în descompunere care îmbolnăveau copiii.

Nu erau pregătiţi să accepte adevărul. 
El a concluzionat că hipocloritul de calciu 

îndepărtează cel mai bine urmele și mirosul 
de cadavru în putrefacţie de pe mâini. 
Prin urmare, a recomandat studenţilor ca, 
înainte de a intra în contact cu mamele care 
urmau să nască sau cu bebelușii, să își spele 
bine mâinile cu această substanţă. Rata 
mortalităţii a scăzut cu 90% în prima clinică 
și la fel s-a introdus această practică și la cea 
de a doua clinică.

Ca urmare a acestei descoperiri, 
Semmelweis a fost obligat să demisioneze, 
ridiculizat de comunitatea știinţifi că și 
obligat să părăsească Viena, fi ind acuzat că 
este adeptul „teoriei microbilor”. A suferit 
căderi nervoase și depresie, fi ind exclus 
practic din comunitatea știinţifi că. A murit 
la vârsta de 47 de ani, în condiţii care nu 
sunt pe deplin elucidate.

3. CETĂŢENII CARE PRIMESC SĂ-ȘI 
IMPLEMENTEZE UN CIP SUB PIELE 

VOR PUTEA FI URMĂRIŢI DIN 
SATELIT

În anii 90, în ziarul Detroit Free Press, 
s-a scris despre un articol al publicaţiei 
Relevance. Fiind oferit ca „unul dintre cele 
mai clare exemple de teorie a conspiraţiei”. 
Era vorba despre medicul Philip O’Halloran, 
omul din spatele publicaţiei, care a scris 
într-un număr despre biocipurile 
implantate sub piele, următoarele: „Vor 
emite unde radio FM de joasă frecvenţă, care 
pot parcurge distanţe mari până la câţiva 
kilometri, inclusiv până în spaţiu, adică  
până la un satelit orbital. Iar transmiterea va 
putea furniza informaţii cu privire la locaţia 
exactă a <<cipatului>>”.

Un an mai târziu, un psiholog scria 
revoltat, într-un ziar din New York, că 
profesorii din domeniul sănătăţii mintale 
care ar auzi pe cineva descriind cele spuse 
de O’Halloran „ar putea pune diagnosticul 
că persoana respectivă suferă de o tulburare 
paranoidă severă”.

Doar trei ani mai târziu, în anul 1998, lui 
Kevin Warwick, un profesor de cibernetică 
de la Universitatea Reading din Anglia, i-a 
fost implant primul cip uman care, potrivit 
unui articol din gazeta Independent UK, 
„emitea un semnal unic de identifi care 
pe care un computer îl poate recunoaște, 
pentru a opera diferite dispozitive electronice 
precum: lumina din cameră, încuietori ale 
ușilor sau ascensoare”.

Această afi rmaţie din 1998 era încă 
departe de ceea ce afi rma O’Halloran, dar, 
în 2018, publicaţia Th e Atlantic a raportat că 
un grup de cercetători lucrează la fabricarea 
unor cipuri cu GPS, care vor fi  folosite 
pentru urmărirea persoanelor cu demenţă.

4. CONTROLUL ÎN AFARA 
CONȘTIINŢEI: 

PROIECTUL MK-ULTRA
În anumite cercuri, este cunoscut 

faptul că o persoană poate fi  programată, 
„dresată” să facă o serie de acte pe care nu 
le-ar putea comite în condiţii normale. 
O serie de asasinate sau acte reprobabile 
comise de unele persoane sunt puse pe 
seama controlului sub care un om se poate 
afl a. Guvernele lumii, conform acestei așa-
zise „teorii conspiraţioniste”, doresc să fi e 
capabile să își reprogrameze cetăţenii.

În 1974, Th e New York Times a început 
să publice o serie de articole despre 
faptul că CIA avea un program secret 
de supraveghere a populaţiei americane, 
problema principală fi ind că CIA nu avea 
atribuţii în acest domeniu, iar Senatul nu 
aprobase nimic de acest gen. Atunci a fost 
înfi inţat „Curch Committee”, un organism 
creat pentru a cerceta abuzurile comise de 
CIA și care a purtat numele președintelui 
acestei comisii. 

Proiectul MKUltra (sau MK-Ultra), 
numit și Programul de control în sfera 
conștiinţei al CIA, este un nume de cod dat 
unui program de experimente pe subiecţi 
umani, care au fost proiectate și întreprinse 
de Agenţia Centrală de Informaţii din SUA, 
multe fi ind ilegale.

Tehnicile includeau administrarea 
sub acoperire de doze mari de droguri 
psihoactive (în special LSD) și de alte 
substanţe chimice, electroșocuri, hipnoză, 
deprivare senzorială, izolare, abuz verbal 
și sexual (viol), precum și alte forme de 
tortură.

Proiectului MK-Ultra a fost aplicat în 
peste 80 de instituţii, inclusiv colegii și 
universităţi, spitale, închisori și companii 
farmaceutice. Scopul principal a fost găsirea 
unor metode de control al conștiinţei 
umane.

În URSS…
Istoria programului de control în sfera 

conștiinţei derulat în Rusia a fost expusă în 
2013, când un raport al lui Serge Kernback, 
de la Centrul de cercetare pentru robotică 
avansată și știinţe ale mediului din Stuttgart, 
Germania, a devenit viral. Raportul lui 
Kernback se bazează în principal pe 
publicaţii știinţifi ce rusești, articole și 

documente declasifi cate, care descriu 
cercetarea și ce a implicat aceasta.

Sovieticii au experimentat toate tehnicile 
folosite și de americani, cu diferenţa că 
ei au fost extrem de interesaţi de efectul 
Aharonov-Bohm. Efectul Aharonov-Bohm 
este un fenomen mecanic caustic, în care o 
particulă încărcată electric este afectată de 
un potenţial electromagnetic chiar și atunci 
când acesta este limitat la o regiune în afara 
căreia intensitatea câmpului (magnetic) este 
zero, încălcând Principiul localităţii.

În fi zică, Principiul localităţii afi rmă 
că un obiect este infl uenţat direct numai 
de împrejurimile sale imediate; în 
experimentul Aharonov-Bohm, niște 
particule încărcate electric par a „ști” când 
un câmp electromagnetic este activ în 
interiorul unui tub care izolează respectivul 
câmp electromagnetic.

Nu se cunoaște ce legătură au găsit 
sovieticii între efectul Aharonov-Bohm și 
controlarea psihicului uman. Experimentele 
sovietice de control în sfera conștiinţei 
umane ar fi  costat în jur de un miliard de 
dolari americani.

În România, una dintre teoriile 
referitoare la infamul experiment Pitești 
ar fi  fost „reprogramarea” unor tineri 
intelectuali, încât să ajungă să facă acte 
abominabile, ordonate de regimul bolșevic.

Experimentele civile Stanford și 
Milgram

Experimentul închisoarea Stanford și 
experimentul Milgram sunt două cercetări 
care și-au dorit să explice cum au fost 
posibile anumite fapte monstruoase din 
istoria umanităţii.

În primul experiment, realizat în cadrul 
unei aripi în renovare a Universităţii 
Sanford, a fost creată o „închisoare falsă”, 
după care un număr de studenţi care s-au 
oferit voluntari au fost împărţiţi în „deţinuţi” 
și „gardieni”. „Gardienii” au primit obiecte 
care să simbolizeze puterea, bastoane de 
poliţie, uniforme, ochelari de soare, iar 
„deţinuţii” au fost îmbrăcaţi într-o cămașă 
de noapte și au avut un lanţ la un picior, care 
să simbolizeze lipsa de libertate. Rezultatele 
au fost uluitoare: „gardienii” au început să 
se comporte precum niște gardieni autentici 
și chiar să comită abuzuri, iar „deţinuţii” 
au devenit frustraţi și complexaţi și se 
comportau ca atare. Situaţia s-a degradat 
atât de tare, încât experimentul a fost oprit 
cu mult înainte de termenul prevăzut iniţial.

În experimentul Milgram, pe scurt, s-a 
sugerat că se urmărește motivarea învăţării 
prin inducerea durerii. Un actor care se 
plângea de dureri de inimă era conectat 
la niște fi re, iar subiecţii erau rugaţi de un 
„doctor” într-un halat alb să administreze 
șocuri electrice ce creșteau în intensitate 
când respectivul nu reţinea corect un șir 
de cuvinte. Majoritatea subiecţilor au 
mers până la a administra șocuri electrice 
„mortale” și unii au continuat să „prăjească” 
actorul chiar și după ce acesta murise, totul 
la indicaţiile unui domn într-un halat alb.

Va urma

În lumea liberală de astăzi, asistăm la o nouă formă de cenzură, mai elaborată, dar nu mai puţin hidoasă, 
respectiv la etichetarea – de către instanţele de așa-zisă „verifi care a faptelor” (fact-checking) – a jurnalismului 

care nu convine establishmentului ca difuzând „știri false” (fake news), iar a ipotezelor care merg împotriva 
curentului ca fi ind „teorii conspiraţioniste”.

Este elefantul din încăperea de care oamenii nu vor să vorbească. Atunci când presa mainstream face gafe 
monumentale, nimeni nu sufl ă o vorbă, însă atunci când presa alternativă scapă o virgulă, ultimul progresist din 
ultimul sat va afl a cu siguranţă.

Presei mainstream îi sunt iertate toate titlurile care nu au legătură cu articolul, atacuri la persoană, minciuni 
evidente despre adversarii politici sau chiar incitarea cetăţenilor. Toţi cei care nu rezonează la propaganda 
publicaţiilor zise „naţionale” sunt însă consideraţi automat niște conspiraţioniști care cred doar în teorii ale 
conspiraţiei.

În ultimii circa 200 de ani, numeroase teorii etichetate de adversarii lor ca fi ind „teorii conspiraţioniste” s-au 
dovedit în cele din urmă a fi  adevărate. Începem lista celor 15 conspiraţii dovedite în timp a fi  adevărate, pe care 
le-am selectat pentru acest articol, cu ultimele două validate.
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 BERBEC
Încerci să găsești o soluție 
pentru o situație care te 
macină. Poate fi  ceva 
legat de o activitate în 

care te-ai implicat recent și nu ești 
stăpân pe situație. Un coleg te poate 
ajuta să ieși din impas cu ușurință, 
trebuie doar să ceri o mână de ajutor. 
Este posibil să te contacteze cineva 
apropiat care să te roage să îl ajuți într-o 
problemă. 
 

 TAUR
Este posibil să te viziteze 
sau să te sune niște rude 
sau prieteni buni și să 
stabiliți împreună o 

ieșire mai mare: poate la un grătar, 
poate la ștrand, la picnic sau poate 
chiar o drumeție. Te energizează și te 
bucuri de invitație, chiar dacă știi că va 
trebui să suporți tu o mare parte din 
cheltuielile acestei ieșiri.

          GEMENI
Un prieten de departe, 
cu care vorbești rar, îți 
scrie sau te sună, ceea ce 
te bucură mult. Fii 

deschis la tot ce îți spune; este posibil să 
aibă pentru tine o propunere foarte 
interesantă despre o posibilă colaborare. 
Poate este o propunere de job, poate îți 
dă idei despre un automobil pe care ți-l 
dorești de mult timp sau o casă.

 RAC
Îți place o persoană de 
sex opus, iar o discuție 
amicală, poate chiar 
întâmplătoare, îți 

schimbă optica și te face să vezi totul 
mult mai frumos. Faptul că ai parte de 
adrenalină în această perioadă te 
energizează și vei avea mult spor în 
activitatea pe care o desfășori. Îți faci 
timp și de tine, de îngrijirea personală.

 LEU
Primești o sumă de bani 
și nu știi unde să o aloci. 
Ai mai multe necesități, 
dar când le treci prin 

fi ltrul analizei, observi că niciuna nu 
este urgentă sau absolut necesară, așa 
că dilema devine din ce în ce mai mare. 
Poate ai nevoie de un timp de gândire, 
așa că ar fi  bine să nu faci nici o 
cheltuială și să pui banii deoparte. 

                       FECIOARĂ
Ai nevoie de ceva nou 
pentru confortul 
personal: poate o 
pereche de ochelari, 

poate este nevoie să ajungi la un dentist 
sau poate ai nevoie de un aparat auditiv. 
Nu amâna foarte mult vizita la un 
specialist, indiferent care este problema 
ce te deranjează. Doar așa poți ca să 
eviți situațiile neplăcute.

                         BALANȚĂ
La serviciu oamenii au 
multe pretenții și vor să 
le rezolvi cu 
promptitudine, ceea ce 

uneori te cam calcă pe nervi. E bine însă 
că primești un telefon sau un mesaj care 
te bucură. Poate fi  o invitație, o 
propunere de activitate sau o idee de 
petrecere a weekendului. Socializează în 
această perioadă pentru că îți face bine.

                 SCORPION
Viața de cuplu ia o 
întorsătură ciudată: te 
simți învinovățit pentru 
niște lucruri pe care nu 

le-ai făcut. Este vorba doar de unghiul 
din care privești o situație anume: poate 
fi  adevărat și punctul tău de vedere, dar 
poate fi  adevărat și punctul de vedere al 
partenerului. Nu sta agățat în situația 
asta, e bine să încerci să mergi undeva, 
așa mai scapi și de stresul cotidian.

           SĂGETĂTOR
Nu este o perioadă 
favorabilă comunicării, 
aşa că ar fi  ideal să eviţi 
situaţiile tensionate, care 

ar putea conduce la unele confl icte 
spontane. Viața de familie se va 
desfășura ca un vis dacă vei îndeplini o 
cerință esențială: să respecți libertatea 
celor dragi așa cum doreşti ca aceştia să 
o respecte pe a ta.

                 CAPRICORN
Ritmul de lucru la 
serviciu va deveni unul 
frenetic şi vei avea parte 
de momente tensionate. 

Este bine să te axezi pe cultivarea unor 
relaţii profesionale avantajoase, care să 
ducă la extinderea afacerii tale. Ești 
foarte disciplinat la locul de muncă și 
reușești să îți aduci la zi toate atribuțiile, 
aproape uimindu-i pe colegi cu 
rapiditatea și promptitudinea ta.
       

              VĂRSĂTOR
Investițiile pe termen 
lung vor fi  extrem de 
profi tabile în această 
perioadă. Vei reuşi să 

găseşti un echilibru fi zic şi mental de 
invidiat. Vei petrece mai mult timp cu 
prietenii dragi, într-o atmosferă caldă şi 
relaxantă. Treci printr-o situație mai 
difi cilă, dar dai dovadă de foarte mult 
curaj. Nu îți este teamă nici de autorități, 
nici de opinia publică.

 PEȘTI
Ești foarte comunicativ 
și volubil pentru că 
starea ta de spirit este 
una minunată. Ai reușit 

să fi nalizezi un proiect, sau ai trecut cu 
bine un test, un examen, și simți nevoia 
de a împărtăși bucuria ta cu toți. Este loc 
și de petrecere, fi e că mergi undeva unde 
ești invitat, fi e că preferi să chemi câțiva 
prieteni la tine sau în oraș.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal
22 iulie

  22 august
LEU

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

SURSE DE SURSE DE 
FIERFIER

Editorial de 
Mariana PODEANU; 
www.ziarulploieştii.ro

AMURGUL ZEILOR

Este vital formării globulelor 
roșii din sânge, care 

transportă oxigenul în tot 
organismul. Defi cienţa de fi er 
duce la scăderea rezistenţei la 
infecţii, lipsă de energie, anemie 
(paliditate, respiraţie greoaie, 
oboseală accentuată la efort mic), 
probleme de concentrare și de 
învăţare, dureri de cap.

Cine are nevoie de fi er
Fierul este important 

pentru fi ecare dintre noi. Deși o 
dietă echilibrată ne poate furniza 
tot fi erul necesar, unele persoane 
sunt mult mai expuse carenţei: 
copiii și adolescenţii, fi ind în 
perioada de creștere, femeile 
afl ate la vârsta fertilă, din cauza 
pierderii de sânge lunare; femeile 
însărcinate, întrucât necesarul lor 
de fi er crește odată cu burtica; 
sportivii, care din cauza efortului 
intens pot pierde fi er; vegetarienii 
și veganii, cărora le este greu 
să își procure doza zilnică din 
alimentaţie; persoanele care suferă 
de boli ce împiedică absorbţia 
fi erului, boala celiacă sau Crohn, 
maladii renale.

Cele mai bune surse de fi er
Ceea ce mâncăm (sau 

nu) afectează nivelul de fi er din 

sânge. Include în dietă sufi ciente 
alimente bogate în fi er ca să previi 
carenţa! Cele mai bune surse sunt: 
carnea roșie și albă – în jur de 2-4 
mg/100 g, fi catul – 10-13 mg/100 
g; gălbenușul – 2 mg/buc; peștele 
– 2 mg/100 g; fructele de mare 
– 3,5 mg/100 g; caltaboșul – 15 
mg/100 g. Important. Vitamina C 
(citrice, roșii, legume cu frunze 
verzi) crește absorbţia fi erului, în 
timp ce cafeaua, ceaiul, laptele, 
cacaua blochează absorbţia lui 
(bea aceste lichide la cel puţin o 
oră după masă).

Necesar zilnic
* Copiii au nevoie de 

10-15 mg de fi er, iar adolescenţii, 

de 12-15 mg.
* Femeile cu vârste sub 50 de 

ani au nevoie de 15-18 mg fi er.
* Femeile însărcinate au nevoie 

de 30 mg.
* Bărbaţii au nevoie de 8-10 mg 

de fi er, iar la fel femeile peste 50 
de ani.

Pentru vegetarieni
Multe vegetale sunt surse 

bune de fi er (exprimat la 100 g 
aliment) spanac fi ert – 6 mg; linte 
– 7 mg; pâine integrală – 2,2 mg, 
caise deshidratate – 6 mg; fasole 
albă – 4 mg; soia fi artă – 8 mg; 
ciocolată neagră – 17 mg; ciuperci 
– 2 mg; seminţe de dovleac crude 
– 5 mg.

”Turcia are medalie la 
olimpiadă, să mai facem 
comparație cu gimnastica 
de la noi?”, era retorica 
Alinei Alexoi, după fi nala 
la paralele a băieților.

Și aș completa, la prima 
mână, cu ce-mi vine în 
minte. Cu brazilianca de 
la individual compus, cu 
belgianca de la paralele 
inegale, cu italianca de la 
sol și lista e mai lungă. 

Ceea ce doare însă mai 
mult poate decât abandonul în lacrimi al Larisei 
Iordache e faptul că nici nu mai mirosim aerul 
olimpian al unui sport pe care îl aveam la glezna fi nă, 
pe care practic l-am acaparat o vreme. Chiar, cum 
vă amintiți podiumul de la Sidney ocupat de trei 
românce?

De la aceste jocuri olimpice mărturisesc că 
n-așteptam ieșirea din tunel, să ne întoarcem cocoșați 
de medalii, așa cum o făceam cândva. Și nu vorbesc 

aici doar de gimnastică, unde oricum stăteam într-un 
picior, rugându-ne să-i iasă săriturile lui Drăgulescu 
sau ca Larisa să nu fi e accidentată. Vorbesc de întreaga 
delegație. Care dacă nu cumva se întâmplă o minune, 
rămâne cu aceste patru medalii obținute de merituoșii 
de la canotaj și de această fantastică spadasină și 
persoană care este Ana Maria Popescu.

Revin, și n-aș fi  vrut, la ceea ce a spus, cu năduf, 
marea sportivă imediat ce a încheiat concursul. Că 

nu se investește cum 
și cât ar trebui. O 
auzeam și pe Beatrice 
Romanescu de la tenis 
de masă, spunând că 
tenisul de masă nu 
are o sală a lui în toată 
România. Sportivii 
ăștia care au luptat să 
spargă blocul asiatic și 
care, zic eu, nu s-au făcut de râs, ar merita cu siguranță 
să aibă toate condițiile pentru a se dezvolta.

Așa cum canotorii Elisabetei Lipă ar trebui să fi e 
protejați de șmecherii cu ambarcațiuni de pe Snagov. 
”Are Lipă gura mare, zice lumea. Dar Lipă nu cere 
pentru ea, cere pentru sportivi!”, spunea cea care a fost 
declarată canotoarea secolului și care-și face, poate, 
cel mai bine treaba de președinte de federație din tot 
sportul românesc. Drept dovadă, până acum, doar 
canotoarelor li s-a cântat imnul la Tokyo.

Dar chiar și aici, vedeți, nu mai e ce era odată. 
Și zeii cu vâsle și rame au un amurg al lor. Regina 
ambarcațiunilor, echipajul de 8+1, n-a mai spintecat ca 

în alte vremuri apele și 
a încheiat fi nala ultima. 
”Să-și bage picioarele în 
apă și să vadă unde au 
greșit!”, le-a transmis 
Elisabeta Lipă. Și 
veți vedea, cu așa om 
pregătit în frunte, ce 
n-a văzut Parisul. Am 
încredere și sper.

Așa cum sper ca 
atunci când vom da 

drumul la tipar, de unde, de niciunde, să mai răsară o 
medalie, ceva. Un pic de adrenalină, de suspans și de 
emoție. Din aia pozitivă, pentru că de șocuri negative 
suntem sătui, cu siguranță. 

Și mai nădăjduiesc că peste trei ani, când ne vom 
mai auzi, sper eu, de bine, nu neapărat să se refacă, pas 
cu pas, tezaurul, dar măcar să fi m acolo, să ne batem. 
Să contăm. Fiindcă, dacă n-ați sesizat cumva, de mult 
am început să nu mai sper. 

de 12-15 mg.

Fierul este prezent în fi ecare celulă din corp. Fără el, organismul nu 
poate funcţiona optim.
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BoxBaschet
Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

CSM PLOIESTI A CSM PLOIESTI A 
TRANSFERAT UN TRANSFERAT UN 
JUCĂTOR AMERICAN!JUCĂTOR AMERICAN!
Echipa de baschet seniori a CSM Ploieşti 

l-a transferat pe americanul Kwame Donte 
Vaughn, un scorer prin defi niţie, ce poate evolua 
pe poziţiile 1 şi 2 (point guard/shooting guard).

În vârstă de 31 de ani (este născut pe 31 mai 
1990) şi înalt de 1.91 m, californianul originar din 
Oakland este absolvent al Cal State Fullerton, dar 
s-a obişnuit de ani buni cu baschetul european, 
el jucând, din 2013, la mai multe cluburi de pe 
bătrânul continent, precum Partizan Belgrad 
(Serbia), ASVEL Basket Lyon (Franţa) sau Aris 
Salonic (Grecia).

Kwame Vaughn a venit prima oară în Italia, 
la Fortitudo Agrigento (2013-2014), după care 
a mers în Israel (Ironi Ramat Gan, 2014-2015), 
Belgia (Antwerp Giants, 2015-2016), din nou Israel 
(Ironi Nahariya, 2016), Franţa (ASVEL Basket 
Lyon, 2016), Germania (Skyliners Frankfurt, 
2016-2017), Grecia (Aris Salonic, 2017), Serbia 
(Partizan Belgrad, 2018), Croaţia (KK Zadar 
(2018-2019), Arabia Saudită (Al-Ittihad Jeddah, 
2019-2020, aceasta fi ind singura ieşire din Europa 
baschetbalistică) şi Kosovo (KB Ponte Prizreni, 
2020-2021). În anul 2018, a câştigat Cupa Serbiei, 
cu Partizan Belgrad.

Kwame Donte Vaughn este un marcator 
înnăscut, cifrele realizate de-a lungul timpului 
fi ind extrem de interesante: la toate echipele la care 
a evoluat a avut medii de minim 10 puncte/meci, 
cu 22/meci la Agrigento, 26/meci la Ironi Ramat 
Gan, 17.8/meci la Antwerp, 14.9/meci la Skyliners, 
10.4/meci la Partizan, 15.5/meci la Zadar şi, în 
ultimul an, 25.1/meci la Prizreni. Totodată, el are 
şi experienţa competiţiilor continentale, evoluând 
în FIBA Europe Cup, cu Antwerp Giants (a fost 
ales în „starting fi ve”-ul competiţiei în 2016), în 
Champions League, cu Fraport Skyliners şi Aris 
Salonic, şi în ABA League, cu Partizan şi Zadar.

DOI CAMPIONI NAȚIONALI DE TINERET

Boxerii Marian Ghinoiu şi Iulian 
Dumitrescu, legitimați la CSM 

Ploiești, au devenit campioni naționali de 
tineret la Brăila. Pregătiţi de Titi Tudor 
şi Adrian Pîrlogea, cei doi au repetat 
evoluţiile bune din luna februarie, atunci 
când, tot în oraşul de la Dunăre, se 
impuneau în Cupa României.

Marian Ghinoiu (51 kg) a avut 
decizie în unanimitate (5-0) în fi nala 
cu reprezentantul Farului Constanţa, 
Husein Erson, iar Iulian Dumitrescu 
(75 kg) a făcut spectacol în ultimul 
act al competiţiei, reuşind un croşeu 
devastator în prima repriză a meciului 
cu George Borugă (SCM Bacău), ce 

l-a determinat pe arbitrul de ring să 
oprească jocul.

CSM Ploieşti a mai fost reprezentat 
în competiţia de la Brăila de Georgian 
Călin (63.5 kg) – eliminat în “sferturi”, 
Leonard Badea (67 kg) – eliminat în 
“optimi” şi Cosmin Bănică – retras din 
cauza unor probleme medicale.

 KAIAK A CÂȘTIGAT PREMIUL CANTACUZINO

Hipodromul Ploieşti a fost, astăzi, 
gazda unei noi reuniuni hipice 

ofi ciale, cu cinci curse în program, între 
care două organizate în memoria lui 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, un mare 
iubitor de cai, care a fost vicepreşedinte al 

Jockey Club Român timp de 17 ani, între 
1885 şi 1902.

Cursa de trap dotată cu Premiul 
„Cantacuzino” a fost pe măsura 
aşteptărilor, extrem de strânsă şi cu un 
fi nal „pe muchie de cuţit”, armăsarul 

Kaiak, condus de Alin Tronaru, reuşind 
să se impună „la fotografi e” în faţa iepei 
Prya CD, ce l-a avut în sulky pe Mihai 
Păun. În schimb, cursa de galop dotată cu 
Premiul „Gheorghe Grigore Cantacuzino” 
nu a avut parte de acelaşi suspans, bulgarul 
Valentin Atanasov, pe calul Bah, reuşind să 
câştige clar în faţa lui Mircea Chirchiboi, 
pe Nordic Blue, şi Georgian Bogdan, pe 
Nirwana.

Festivitatea de premiere a fost ofi ciată 
de unul dintre copiii cu care Ploieştiul se 
mândreşte, Ana Maria Roman, absolventă 
a şcolii Henry-Mathias Berthelot, care a 
obţinut nota 10 la examenele de Evaluare 
Naţională din această vară. La rândul ei, 
Ana Maria a fost premiată de Complex 
Hipodrom Ploieşti cu o diplomă şi un 
voucher de acces la cursurile de echitaţie 
oferite de Centrul de echitaţie Luna Horse.

oxerii Marian Ghinoiu şi Iulian Marian Ghinoiu (51 kg) a avut l a determinat pe arbitrul de ring să

ipodromul Ploieşti a fost astăzi Jockey Club Român timp de 17 ani între

Mijlocașul Takayuki Seto și 
atacantul Constantin Stoica au 

devenit, ofi cial, jucătorii echipei Petrolul 
52 Ploiești, ambii semnând angajamente 
valabile până la fi nalul stagiunii 2021-
2022.

Takayuki Seto își va continua, astfel, 
cariera pe „Ilie Oană”, aici unde a și 
început prima sa aventură în fotbalul 
românesc, în 2007, la CSM FC Ploiești. 
Cariera lui Seto a continuat, ulterior, 
la Astra Giurgiu, cu unele mici 

„intreruperi”, atunci când a evoluat 
pentru Osmanlispor (Turcia), Ventforet 
Kofu (Japonia) sau FK Riga (Letonia), în 
palmaresul său fi gurând un titlu, o Cupă 
și o Supercupă ale României, precum și 
Cupa Letoniei.

La rândul său, Constantin Stoica (28 
de ani) este un produs al Petrolului, el 
debutând pentru „găzari”, în eșalonul 
secund, în 2008, la vârsta de 16 ani! A 
făcut parte din echipa care a promovat 
în Liga 1, în 2011, pentru ca, în anii 
următori, să evolueze la CSM Rm. Vâlcea, 
Metalul Reșița, FC Caransebeș, SCM 
Pitești, FC Argeș, Academica Clinceni, 
Ripensia Timișoara, Sportul Snagov și, 
ultima dată, Gloria Buzău.

Edwin Petrea a cucerit medalia de bronz de la 
Campionatele Mondiale de MMA rezervate 

cadeţilor şi juniorilor (U18), ce s-au desfăşurat la 
Sofi a, după ce a câştigat primele două partide ale 
Grupei A şi a pierdut-o pe a 3-a, decisivă pentru 
califi carea în fi nala categoriei „40 kg”, de la 12-14 
ani. Sportivul pregătit la club de Ghiocel Petrea i-a 
învins, pe rând, pe americanul Daniel Goodwin şi 
pe rusul Aleksandr Levitskii, reprezentanţii unor 
forţe mondiale în lumea MMA-ului, dar a pierdut, 
apoi, ultimul meci din grupă, cu ucraineanul 
Dmytro Dotsin, cel ce avea să devină, de altfel, 
campion mondial al categoriei, după un succes 
reuşit în fi nală în faţa unui conaţional.

d i P t it d li d b d l

Fotbal PETROLUL, DEBUT CU VICTORIE ÎN LIGA 2
Petrolul Ploiești a debutat cu 

o victorie în noua ediție de 
campionat, reușind să câștige meciul de 
pe arena „Ilie Oană” cu Politehnica Iași, 
cu scorul de 2-0. Ambele goluri au fost 
marcate spre fi nal, ele fi ind reușite de 
către Saim Tudor (75) și Mario Bratu (83).

În etapa următoare, formația 
ploieșteană va juca sâmbătă, 7 august, de 
la ora 13.00, pe terenul lui Metaloglobus 
București.

Petrolul: Avram – Pârvulescu, Meijers, 
Huja, Țicu (cpt) – S. Pană (62 Seto), 
Cebotaru – Constantinescu (72 Bratu), 
Vajushi (89 Buia), Măzărache (62 Saim 
Tudor) – Diarra (89 Stoica). Antrenor: 
Nicolae Constantin.

Politehnica: L. Popescu – Onea, Cană, 
Plămadă (cpt) (84 Okan), Stan – Pușcaș 

– Serediuc (77 Zaharia), Cristea (84 
Derreti), Stoenac (56 Istrate), Corobuță 
(77 Perivan) – Camara. Antrenor: Costel 
Enache.

Au arbitrat: Iulian Dima (București) 

– Gabriel Stroe (Pitești) și Vlad 
Bârleanu (București). Rezervă: Cristian 
Moldoveanu (Sf. Gheorghe).

Observatori: Horațiu Stănescu 
(Craiova) și Marcel Savaniu (Brașov).

Serediuc (77 Zaharia) Cristea (84 Gabriel Stroe (Pitești) și Vlad

PETROLUL PLOIEȘTI A TRANSFERAT UN PETROLUL PLOIEȘTI A TRANSFERAT UN 
JAPONEZ CARE A FĂCUT ISTORIE CU ASTRAJAPONEZ CARE A FĂCUT ISTORIE CU ASTRA

MEDALIE DE MEDALIE DE 
BRONZ LA BRONZ LA 

CAMPIONATULCAMPIONATUL  
MONDIAL PENTRU MONDIAL PENTRU 

EDWIN PETREAEDWIN PETREA
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