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Mănăstirea Pissiota, ctitoria Mănăstirea Pissiota, ctitoria 
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Munții PinduluiMunții Pindului

Fostul stadion al Rafi năriei Fostul stadion al Rafi năriei 
Câmpina, vândut unor Câmpina, vândut unor 
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Fiind întrebat de către un reporter 
dacă știe care este prețul unei 

pâini, premierul României, Florin 
Cîțu a declarat că, citez “nu mănânc 
pâine, dar merg în piață”. Cum să 
califi c răspunsul dacă nu unul de un 
tupeu golănesc greu de imaginat la un 
personaj, până mai ieri, timid, ezitant, 
ușor bâlbâit, căruia astăzi funcția i s-a 
urcat la cap, aducându-ne aminte de 
tristele fi guri care, simțind ceva vânt în 
pânzele puterii, s-au crezut nemuritori 
în funcții și au sfârșit prost…foarte 
prost. Iar ca să nu ziceți că am ceva cu 
distinsul domn, eu chiar îl cred că nu 
mai știe cât e o pâine, că doar mănâncă 
cozonac!

A două știre care mi-a atras atenția 
este aceea că “fi ecare vaccinat va primi 
cadou un tichet de 100 de ron”. Cel puțin 
interesant. Am însă câteva nedumeriri: 
Cine plătește banii ăștia? Guvernul, 
adică tot noi, sau producătorii de 
vaccinuri!? Dacă sunt vaccinat cu Astra 
Zeneca și mai am nevoie de 100 de lei, 
mai pot face un vaccin de la Pfi zer!? 
Dacă România trece la moneda Euro, 
pot să aștept până îmi dă statul 100 de 
euro…că pentru asta mergem la notar 
și semnez o promisiune de vaccinare?

Iar a treia „bomboană” amară 
vine tocmai de la Tokio, acolo unde 
România a obținut cea mai proastă 

clasare la Olimpiadă, după al doilea 
război mondial. Rușinos, dar mai ales 
amar… știind că în 1984 țara noastră 
era pe locul 2 în lume. Așadar, potențial 
avem, slavă Domnului! Conducători 
care să pună educația și sportul pe 
primul plan nu avem…vezi de’alde 
Cîții din ultimii 30 de ani!

l l Oli i dă d ă l d il

Consilierul local George Botez, care este 
și președintele PSD Ploiești, a declarat, 

într-o conferință de presă, că majorarea 
tarifului energiei termice ar fi  o acțiune nelegală 
și abuzivă. De ce? Pentru că nu există sursă 
bugetară pentru acoperirea subvenției către 
populație: „hotărârea de majorare este nelegală, 
în mod vădit abuzivă și în detrimentul interesului 
ploieștenilor pentru că încalcă o dispoziție 
expresă care, la sfârșit, duce la considerarea 
acestei atitudini ca fi ind contravenție și, uneori, 
infracțiune. Este indiscutabil că majorarea 
prețului atrage după sine obligativitatea de a 
acorda subvenția, întrucât așa ne-am angajat în 
anul 2019. Ori acordarea subvenției nu putea să 
fi e făcută înainte de existența resursei bugetare.”  

Reamintim că prețul gigacaloriei a ajuns la 
431,47 lei(TVA inclus): abonații vor plăti în 
continuare 222,49 lei/Gcal (cu TVA), diferența 
urmând să fi e acoperită din bugetul local, adică 
din banii tuturor ploieștenilor.

Primarul Andrei Volosevici 
a semnat, marți, contractul 

pentru execuția și întreținerea 
marcajelor rutiere în Ploiești. 
Câștigătorul licitației este 
compania M.I.R.A. International 

(comuna Bradu, județul Argeș), 
valoarea contractului fi ind 
de 1.131.150,00 lei, fără TVA. 
Atenție, documentul este valabil 
numai pentru anul în curs, deci 
fi rma trebuie să efectueze rapid 

și de toți bani marcajele pe 
străzile indicate de administrator! 
În prima fază se va lucra pe 
următoarele artere: Bulevardul 
București, Bd. Independenței, 
Piața Victoriei, Bd. Republicii, 

Șoseaua Vestului, Vasile Milea, 
Carpați, Democrației, Gheorghe 
Doja, Ștrandului, Domnișori, 
Mărășești, Libertății, Cuza Vodă, 
Mareșal Averescu și Mihai Bravu.

Acesta este titlul 
care a înroșit 

toate televiziunile 
și internetul de pe 

planetă, după ce Grupul 
interguvernamental de 
experți al ONU însărcinat 
cu evaluarea riscurilor 

asupra încălzirii globale 
din cauza efectelor 
activității umane (IPCC) 
a dat un verdict năucitor: 
„emisiile de gaze cu efect 
de seră provenite din 
arderea combustibililor 
fosili și din defrișări ne 
sufocă planeta și pun 
miliarde de persoane în 
pericol. Este deja cod roșu 
pentru umanitate.” Prin 

arderea combustibililor 
fosili și eliberarea gazelor 
care încălzesc Pământul 
ca o seră, oamenii au 
încălzit planeta cu 
aproximativ 1,1 grade 
Celsius. În următoarele 
două decenii, este posibil 
ca temperaturile să 
crească cu peste 1,5 grade 
Celsius, ceea ce este deja 
un semnal de alarmă 

„asurzitor”. La noi, în 
România, președintele 
României a declarat că 
se va implica personal 
în procesele care vizează 
rezolvarea crizei climatice. 
Cum o va face nu a spus 
încă. Noi vorbim de ani 
buni despre stoparea 
defrișării pădurilor, cea 
mai la îndemănă măsură 
și tot degeaba!

cesta este titlul planetă după ce Grupul

COD ROȘU PENTRU UMANITATECOD ROȘU PENTRU UMANITATE

Șoseaua Vestului Vasile Milea

INVITAȚIE INVITAȚIE 
LA GALERIA LA GALERIA 

DE ARTĂ DE ARTĂ 
PLOIEȘTI

Până duminică inclusiv puteți trece 
pragul Galeriei de Artă Ploiești 

pentru a vă bucura ochiul, mintea și 
sufl etul cu lucrările unor artiști din noua 
generație cuprinse în expoziția de artă 
vizuală denumită sugestiv „Libera”. Prin 
intermediul exponatelor îi puteți cunoaște 
așadar pe Diana Lemnaru, Andrei Nistor, 
Dragoș Minculescu și pe invitatul lor, 
Cristian Ioan Tudor (mobilier). Sau 
mai degrabă aveți prilejul de a admira o 
inedită împletire de artă-pictură, grafi că și 
mobilier de artă- un fel explozie de culori, 
gânduri și forme în...„patru”, pe de o parte 
și de o stranie tăcere în contemplare, pe de 
altă parte.

ână duminică inclusiv puteți trece

PSD: SCUMPIREA ENERGIEI 
TERMICE LA PLOIEȘTI AR FI 

NELEGALĂ ȘI ABUZIVĂ

Reamintim că prețul gigacaloriei a ajuns la

1,131 MIL. LEI PENTRU MARCAJELE 1,131 MIL. LEI PENTRU MARCAJELE 
RUTIERE DIN PLOIEȘTIRUTIERE DIN PLOIEȘTI

     În urma Adunării Generale a AJF Prahova 
din 6 august 2021, Silviu Crângașu a 

fost reconfi rmat ca președinte al Asociației 
Județene, fi ind votat în unanimitate pentru 
al cincilea mandat consecutiv. Crângașu nu 
a avut contracandidat, peste 90 de structuri 
afi liate fi ind prezente la vot. Totodată, 
membrii afi liați au ales pentru un mandat 
de patru ani următoarea componență a 

Comitetului Executiv: Președinte: Silviu 
Crângașu; Vicepreședinți: Cătălin Popescu 
și Teodor Negoiță; Președintele comisiei de 
arbitri: Marian Deaconu; Reprezentant Liga 
A Prahova: Nicolae Vereu; Reprezentanți 
Superliga B Prahova: Vladimir Nica și 
Alexandru Talianu; Reprezentant Liga B: 
Marius Mănăloiu; Reprezentant echipe de 
copii și juniori: Cristinel Damian.

SILVIU CRÂNGAȘU RĂMÂNE SILVIU CRÂNGAȘU RĂMÂNE 
PREȘEDINTE LA AJF PRAHOVAPREȘEDINTE LA AJF PRAHOVA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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MOARTE SUSPECTĂ LA CENTRUL 
DE RECUPERARE ȘI REABILITARE 

NEUROPSIHICĂ CĂLINEȘTI
Polițiștii Secției nr. 2 de poliție Rurală 

Florești au fost sesizați de către personalul 
medical din cadrul Centrului de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihică Călinești, despre 
faptul că un pacient în vărstă de 61 de ani 
a decedat. „Polițiștii au dispus efectuarea 
necropsiei bărbatului, fi ind realizată la data 
de 6 august de către Serviciul de Medicină 
Legală Ploiești. În urma necropsiei, 
procurorul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Prahova, a opinat schimbarea 
încadrării juridice din Ucidere din culpă în  
Loviri sau vătămari cauzatoare de moarte”, 
a precizat IPJ Prahova. Consiliul Județean 
Prahova a dispus măsuri ferme și urgente 
în urma tragediei, inclusiv demiterea șefei 
Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte 
cu Handicap Călinești, în contextul 
decesului în condiții suspecte a unui pacient 
internat în respectiva unitate. Momentan, 
cazul este în ancheta instituțiilor abilitate. 
Consiliului Județean Prahova a dispus 

declanșarea unei acțiuni de control în toate 
centrele subordonate DGASPC Prahova 
care să urmărească respectarea drepturilor 
benefi ciarilor internaţi în aceste unităţi 
medico-sociale. 

INCENDIU ÎNTR-UN APARTAMENT 
DIN PLOIEȘTI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu 
izbucnit într-un apartament situat la etajul 
4 al unui bloc de pe strada Seciului din 
Ploiești. La locul evenimentului, potrivit 
ISU Prahova, au fost mobilizate două 
autospeciale de stingere. Un bărbat de 71 
de ani a fost scos din locuința inundată cu 
fum. Bărbatul a fost asistat medical la locul 

evenimentului. Potrivit ISU Prahova, casa 
scării a fost ventilată și aerisită din cauza 
fumului dens, iar în acest caz nu s-a impus 
evacuarea blocului.
ACCIDENT AUTO CU ATV PE DN 1 B

Accidentul s-a produs pe DN1B, la km. 
13+500, la Bucov. Un bărbat în vârstă de 69 
ani, în timp ce conducea un ATV pe strada 
Constantin Stere, la intersecție cu DN 1 
B, a intrat în coliziune cu un autoturism 
care circula pe direcția Ploiești – Buzău. În 
urma accidentului conducătorul de ATV a 
fost rănit. Ambii conducători auto au fost 
testati cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
0,00 mg/l. Potrivit IPJ Prahova nu au fost 
probleme de trafi c în zona accidentului.
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Știre din Ploiești. Atenție, 
limbaj de lemn: „polițiștii 

din cadrul compartimentului 
siguranța publică al Sectiei nr.2 
poliție Ploiești s-au deplasat pe 
strada Erou Mateescu Gheorghe, 
unde au parcat regulamentar 
autospeciala MAI și au mers sa 
efectueze o verifi care pe linie de 
evidența persoanelor și respectarea 
prevederilor SARS-COV 2. Cand au 
revenit la autospecială au constatat 
că un copac a căzut peste partea din 

spate a acesteia. La fața locului au 
fost solicitați reprezentanții SGU 
și cei ai ISU pentru îndepărtarea 
pomului. În urma incidentului au 
rezultat doar pagube materiale.”

-Foaie verde de alun,
Cine-a pus copacu-n drum?
Cine naiba l-a trântit
Și mașina ne-a boțit?
Deci... la așa bășcălie
Bagăm pomu-n pușcărie!

Codrin Ștefănescu, prieten 
devotat al lui Liviu Dragnea, 

a declarat că fostul lider al PSD 
va accepta să acorde un interviu 
televizat pentru că „are lucruri 
de spus”. În plus, Ștefănescu a 
atenționat că „mulți” nu vor mai 
dormi după anunțul său, aluzie la 
dezvăluirile pe care, vezi Doamne, 
le-ar face ex-pușcăriașul Liviu-
Flaușatul. Hm, mai bine zi-i să 
aibă grijă cu TelDrum-ul ăla sau 
cu vizita aia la pupat mâini de 
Trump...

-Îți dau un sfat, Codrine:
Vezi că n-o să iasă bine.
Alții de s-or enerva...
Ia ghici, unde l-or băga?

Un oarecare membru al USR 
PLUS, Alexandru Dimitriu 

pe numele lui, și-a permis să pună 
o fotografi e cu bălării din Sectorul 
5, cu o referire la primar. Atât i-a 

trebuit lui Piedone, că l-a făcut de 
comandă pe impertinent: „Măi 
tulburatule, măi! Arunci lături 
pe mine și pe Primăria Sectorului 
5, măi anonimule? Dar unde 
suntem mă’? În troc? În pădure? 
La capătul lumii? În junglă? Păi... 
ai habar pe ce iarbă te-ai fi lmat, 
măi tulburatule? Terenul pe care 
te pozezi e în Sectorul 5, dar e 
administrat de Primăria Capitalei. 
Ai înțeles, loază ce ești??? Piedone 
își face treaba, golănașule! Ai tras 
lozul necâștigător...”

-Eu o simplă constatare:
De când nu mai este Mare
(a se citi voluminos,
deși și-a dat osânza jos,)
Piedone dă din gură
Ca să-i treacă de...friptură!

Liderul senatorilor PNL, 
Virgil Guran, susținător al 

lui Ludovic Orban la Congresul 
din septembrie, a declarat că 
există temerea că în cursa internă 

se implică și anumite organisme 
care nu au ce căuta în această 
competiție politică: „după cum 
vedeți, mai apar în această perioadă 
președinți de organizații cărora li se 
scoate câte un dosar vechi-vechi” 
(aluzie la Prahova).  El a refuzat 
însă să numească DNA, dar a dat 
a înțelege că SRI își bagă coada...
Deh, omule, era imposibil să nu te 
îmbolnăvești de scenarită, de-atâta 
stat în emisiunile lui Gâdea!

-De-atâția trandafi rei
Luați de la Antena 3
Guran vede și în el
Dracu` de stat paralel.

Dar stați, că Orban a zis-o 
și mai pe șleau: „le atrag 

atenția celor din exteriorul PNL 
care își bagă coada, de două luni, 
în democrația internă, care folosesc 
instrumente nedemocratice, care 
sucesc mâinile la spate, care arată 
pisica, care umblă la scheletele 
din dulap ale unora și altora, că 
nu cedez. Exact ca la Mărășești, 
Mărăști și Oituz. Indiferent câți vor 
fi  în jurul meu, voi da bătălia până 
la capăt.” Iar la urmă, un sufl eur 
de-al lui a concluzionat:  „DNA, 
președintele Iohannis și serviciile 
secrete sunt prezente în această 
campanie din PNL.”

-Foaie verde de scaieți
Ce se-aude măi, băieți?
Este Orban când se luptă
Cu cea de-a 50-a sticluță.

Încă nu s-a pus cruce 
scandalului declanșat 

de ministrul Câmpeanu prin 
modifi cările legislative care i-ar 
fi  scăpat pe mulți plagiatori de 
doctorate. Mai clar, ofi cialul ar 

fi  dorit ca plagiatele, care până 
acum erau verifi cate de profesori 
universitari desemnați de Consiliul 
Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certifi catelor 
Universitare (CNATDCU), 
vor fi  constatate inclusiv în 
baza unor rapoarte emise de o 
serie de  soft uri  de identifi care a 
similitudinilor. Dar ca să vezi, asta 
e valabil numai pentru publicațiile 
disponibile online. Din această 
cauză o mulțime de „doctori” și-au 
retras operele de pe internet...

- Măi, Câmpene, brav bărbat,
Iacă ce ai inventat:
Doctorat cu fraude,
Copy-paste cum laude...

Fostul președinte al României, 
Traian Băsescu, i-a cerut 

ministrului Cătălin Drulă demisia 
de la Transporturi, după ce acesta a 
suspendat licența GFR a lui Gruia 
Stoica, în urma ultimelor incidente 
de pe calea ferată. Băse l-a acuzat 
pe Drulă și că infrastructura CFR 
este precară și că nu a făcut nimic 
în acest sens.

-Acuma, bre, să-i ceri lui Drulă
Să facă șine într-o lună
E ca și cum când mergi la Cireșica 
În loc de whisky... te-ar bate cu 

urzica.

Deranj mare la Suceava, 
unde viceprimărița 

orașului, Teodora Munteanu 

(USR PLUS), a plecat acasă cu o 
motocicletă, marele premiu de la 
Bucovina Motorfest. Manifestarea 
a fost fi nanțată chiar de Primăria 
Suceava... Jurnalistul Lucian 
Mândruță scrie: este profund 
imoral că ați plecat acasă cu marele 
premiu de la Bucovina Motorfest, 
dumneavoastră, în calitate de 
reprezentant al instituției care 
a fi nanțat evenimentul. Nu?, ar 
însemna că tragerea la sorți a 
fost...aranjată! După un oarecare 
scandal iscat în presă, madama 
câștigătoare a anunțat că va dona 
contravaloarea motocicletei: 5.000 
de lei pentru că e second hand... 

-Crapă bunii tăi dușmani
C-ai plecat c-o măgăoaie.
Geaba dai acuma bani,
Ai făcut-o chiar de oaie!

Adrian Năstase explică, 
într-o postare pe blog, 

cum s-au fraudat alegerile la S1: 
„imaginile cu rezistii care își băgau 
mâinile în sacii cu buletine de vot 
de la Sectorul 1 este halucinantă. 
În timp ce Iohannis ne explică 
periodic cum e cu statul de drept, cu 
valorile și principiile, reprezentanții 
USR își băgau mâinile pe sub 
fusta democrației.  Felul în care au 
încălcat toate regulile de competiție 
electorală loială va avea, sper, 
consecințe juridice”.

-Dacă mâna e robustă
Pipăie pe sub o fustă:
Ei prin saci, la fraudat,
Tu prin țară, la furat!

f l l

t b it l i Pi d ă l fă t d

se implică și anumite organisme

atenția celor din exteriorul PNL

fi dorit ca plagiatele care până

(USR PLUS) l t ă



PAGINA 3

Ziarul   Ploiestii
12 - 18 august 2021

STUDII DE FEZABILITATE PENTRU STUDII DE FEZABILITATE PENTRU 
PATRU CENTURI OCOLITOARE

BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE A 
AMENINȚAT MAI MULȚI OAMENI LA O 

PETRECERE
Polițiștii Secției nr. 6 de poliție rurală 

Ciorani au fost sesizați prin intermediul 
SNUAU 112, de către un bărbat, cu privire 
la faptul că, o persoană cunoscută, se 
manifestă agresiv la o petrecere. „Polițiștii 
s-au deplasat la fața locului unde au 
constatat faptul că un bărbat din comuna 
Sălciile ar fi  organizat o petrecere la locuința 
sa, pentru a-și serba ziua de naștere, ocazie 
cu care, printre invitați se mai afl a un bărbat 
de 42 de ani, care pe fondul consumului 

excesiv de alcool, s-a manifestat agresiv, 
a produs distrugeri la un autoturism și a 
amenințat cu acte de violență mai multe 
persoane”, a precizat IPJ Prahova. În cauză 
polițiștii au întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare 
de domiciliu, distrugere, amenințare și 
tulburarea ordinii și liniștii publice. „În 
urma administrării probatoriului, față de 
bărbat s-a dispus măsura reținerii pe o 
perioadă de 24 ore, urmând ca în cursul 
zilei de astăzi, să fi e prezentat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Mizil, cu propunere 
de luare a unei alte măsuri preventive”, a mai 

anunțat IPJ Prahova.
BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE A FOST 

IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT
Polițiștii Biroului Rutier Câmpina au 

dispus măsura reținerii pe o perioadă de 
24 de ore, față de un bărbat de 36 de ani, 
din municipiul Câmpina, pentru  săvârşirea 
infracţiunilor de refuz sau sustragerea 
de la prelevarea de mostre biologice și 
conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană care are 
dreptul de a conduce suspendat. „În fapt, la 
aceeași dată, în jurul orei 4.50, conducătorul 
autoturismului, pe fondul consumului de 
băuturi alcoolice, a pierdut controlul asupra 
direcției de deplasare și a intrat  în coliziune 
cu o rigolă aferentă sensului giratoriu al 

unui complex din municipiul Câmpina. 
În urma producerii accidentului rutier, au 
rezultat doar pagube materiale”, a precizat 
IPJ Prahova. Deși emana puternic halenă 
alcoolică, potrivit IPJ Prahova, bărbatul 
a refuzat testarea cu aparatul etilotest, cât 
și recoltarea probelor biologice de sânge, 
în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma 
verifi cărilor efectuate, polițiștii au constatat 
faptul că bărbatul are dreptul de a conduce 
suspendat, ca urmare a săvârșirii în data 
de 9 aprilie 2019, a infracțiunii de „Refuz 
sau sustragerea de la prelevarea de mostre 
biologice”. Ulterior, bărbatul a fost prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Câmpina, în vederea analizării dispunerii 
unei alte măsuri preventive.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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PAGUBE DE PAGUBE DE 
137.846.000 LEI 137.846.000 LEI 

ÎN PRAHOVAÎN PRAHOVA

Autoritățile din Prahova au estimat că pagubele 
produse de ploile din acest an se cifrează la 

137.846.000 lei. 20 de unități administrativ-teritoriale 
au reclamat daune importante: municipiul Câmpina, 
orașele Breaza, Bușteni, Comarnic, Sinaia și comunele 
Aluniș, Bănești, Bălțești, Gornet, Gura Vitioarei, Poiana-
Câmpina, Provița de Jos, Scorțeni, Ștefești, Telega și 
Valea Călugărească. Au fost afectate de ploi, inundații 
și alunecări de teren peste 2 km de drumuri judeţene, 
aproape 30 km de drumuri comunale, 15 km de străzi, 
7 poduri, 10 podețe, 4 traversări pietonale, 1,650 km de 
apărări de mal, 112 locuințe și 73 de anexe gospodărești.

Societatea TDR Energy SRL 
București, cea care a cumpărat 

de la lichidatorul judiciar activele 
rafi năriei „Steaua Română” Câmpina, 
inclusiv creanțele, altele decât cele de 
mediu, a vândut baza sportivă situată 
pe Bulevardul Nicolae Bălcescu 
(stadionul de fotbal și construcțiile 
aferente) unui dezvoltator imobiliar 
tot din București (Entire Real Estate 
Solutions SRL). Având în vedere 
poziția foarte bună a stadionului, pe 
unul dintre bulevardele centrale ale 
orașului, se pare că fi rma din Capitală 
a făcut această achiziție în scopul 

construirii unor locuințe rezidențiale, 
pe care ulterior să le vândă. Numai că 
nu poate face acest lucru înainte de 
a reda municipalității un alt teren 
de sport. Potrivit Legii  69/2000 
cu modifi cările și completările 
ulterioare, destinația de bază sportivă 
nu poate fi  schimbată decât dacă, 

în prealabil, se construiește o bază 
sportivă similară celei desfi ințate. 
Așteptăm așadar să vedem ce 
se întâmplă, fi indcă localnicilor 
probabil nu le va pica foarte bine să 
rămână fără un teren de sport, mai 
ales că nu sunt foarte multe baze de 
acest gen în Câmpina.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian 
Dumitrescu, a semnat contractul pentru elaborarea 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții denumit 
„Variantă ocolitoare Păulești“. Acesta propune două variante 
de drum ocolitor, ambele având o lungime de aproximativ 
9 kilometri. Șoseaua ocolitoare va pleca din DJ 102, în zona 
de intrare în comuna Păulești, va continua pe un traseu 
adiacent pârâului Dâmbu și zonei împădurite, traversând 
calea ferată Ploiești-Slănic, urmând a se racorda apoi cu DJ 
100F. Varianta ocolitoare, care va avea caracteristicile unui 
drum județean, va benefi cia de o serie de lucrări de artă de 
tip poduri și podețe, pasarele etc. Studiul va fi  realizat de 
asocierea de fi rme SC Dineng Dev SRL (lider de asociere, din 
Ploiești), SC Ria Design Consulting (Voluntari) și SC Incons 
Development SRL (București, Sectorul 4). Durata realizării 
SF-ului, fi nanțat din fonduri ale CJ Prahova, este de 90 de zile 
de la semnarea contractului. După fi nalizarea acestuia se va 
trece la licitația lucrărilor de execuție a drumului. Anterior 
au mai fost semnate trei contracte pentru tot atâtea centuri 
ocolitoare:

-Bănești-Valea Doft anei (4 august): asocierea 3TI Progetti 
Italia-Ingegneria Integrata SPA (lider de asociere) și Prospect 
Drill SRL (București, Sectorul 3);

-Mizil (30 iunie): SC Dineng Dev SRL (lider de asociere, 
din Ploiești), SC Ria Design Consulting (Voluntari) și SC 
Incons Development SRL (București, Sectorul 4);

-Azuga-Bușteni (16 iunie): SC Irimat Cons SRL, din 
Ploiești.

Prețurile nu au fost publicate pentru toate studiile, dar 
înțelegem că ar fi  vorba despre aproximativ 1 milion de lei, fără 
TVA, fi ecare. În perioada următoare va fi  semnat contractul 

și pentru centura ocolitoare de la Vălenii de Munte, fi indcă 
înțelegem că la Comarnic există deja un SF. Autoritatea 
județeană spune că aceste centuri ocolitoare vor duce „la 
creșterea economică a județului Prahova prin modernizarea 
infrastructurii rutiere și, implicit, la îmbunătățirea vieții și 
a condițiilor de mediu ale cetățenilor, creșterea mobilității, 
descongestionarea circulației rutiere, reducerea timpului de 
deplasare pentru transportul de persoane, mărfuri, materie 
primă etc.” 

Curtea de Apel Ploiești a hotărât că fostul șef al Poliției Locale 
Ploiești, Adrian Vaida, rămâne așa cum a decis primarul 

Andrei Volosevici, demis din funcție. Anterior, Tribunalul 
Prahova dispusese să suspende executarea dispoziției prin care 
Vaida a fost eliberat din poziția de șef, până la soluționarea 
defi nitivă a dosarului privind anularea  raportului de evaluare 
la care acesta a obținut califi cativul „nesatisfăcător.” Instanța 
superioară a admis așadar recursul formulat de Volosevici și a 
întors decizia, stabilind că Vaida rămâne fără șefi e. În continuare 
se judecă dosarul prin care fostul șef al Poliției Locale cere 
anularea raportului de evaluare.

VAIDA A PIERDUT VAIDA A PIERDUT 
UN PRIM PROCES UN PRIM PROCES 

LA CURTEA DE LA CURTEA DE 
APEL PLOIEȘTIAPEL PLOIEȘTI

PRIMELE CONDAMNĂRI ÎN DOSARUL PRIMELE CONDAMNĂRI ÎN DOSARUL 
FRAUDEI ELECTORALE DE LA CIORANI FRAUDEI ELECTORALE DE LA CIORANI 
În dosarul de fraudare a alegerilor 

din Ciorani, Judecătoria Buzău a 
admis, săptămâna trecută, acordurile 
de recunoaștere a faptelor încheiate de 
patru dintre inculpați cu procurorii, 
condamnându-i pe toți la câte 1 an 

și 8 luni de închisoare cu suspendare 
pentru falsifi carea documentelor 
și evidențelor electorale în formă 
continuată. Separat au fost trimise 
în judecată 23 de persoane: 20 sunt 
acuzate de falsifi carea documentelor 

și evidențelor electorale, două de 
complicitate la comiterea acestei 
fapte, iar primarul Marin Voicu este 
trimis în judecată pentru instigare 
la falsifi carea documentelor și 
evidențelor electorale.

FOSTUL STADION AL RAFINĂRIEI FOSTUL STADION AL RAFINĂRIEI 
CÂMPINA, VÂNDUT UNOR CÂMPINA, VÂNDUT UNOR 

DEZVOLTATORI IMOBILIARI

și pentru centura ocolitoare de la Vălenii de Munte fiindcă

construirii unor locuințe rezidențiale în prealabil se construiește o bază

A
P
V

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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ACCIDENT PE DN1, LA BĂRCĂNEȘTI
Accidentul rutier a avut loc pe DN1, la 

km 53+600, pe raza localității Bărcănești, pe 
sensul de mers Ploiești - București. Potrivit 
primelor date, un autoturism a lovit un 
pieton, afl at în traversarea părții carosabile. 
În urma impactului, un minor în vârstă de 
11 ani a fost rănit. Conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Trafi cul rutier a fost dirijat, iar 
circulația pe banda nr.1 a fost restricționată. 
În cauză poliția efectuează cercetări pentru 
stabilirea cu exactitate a modului cum s-a 
produs evenimentul rutier.

ACCIDENT GRAV PE UN DRUM 
FORESTIER CARE FACE LEGĂTURA 

ÎNTRE TABLA BUȚII ȘI CERAȘU
Polițiștii Secției rurale nr.11 Drajna au 

fost sesizați despre faptul că în zona Tabla 
Buții, se afl ă un autoturism răsturnat pe 
drumul forestier care face legatura între 
Tabla Buții și comuna Cerașu. „La volanul 
autoturisumului se afl a un tânăr de 16 ani 
și pasager tot 16 ani, ambii din comuna 
Cerașu care se întorceau de la monumentul 
Eroilor de la Tabla Buții. Conducătorul 
autoturismului a fost prins sub auto, din 

păcate a fost declarat decedat la fața locului, 
iar pasagerul a fost transportat la spital”, a 
precizat IPJ Prahova. Politiștii efectuează 
cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de 
ucidere din culpă și vătămare corporală din 
culpă.

ACCIDENT PE DN1, LA SINAIA
Accidentul rutier s-a produs pe DN 

1, pe raza localității Sinaia, la km 124 + 
450, pe sensul Ploiești către Brașov. Un 
conducător auto, în vârstă de 42 de ani, care 
circula în coloană pe sensul către Brașov, 
la un moment a intrat în coliziune cu o 
motocicletă. La fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției, ISU Prahova și ale 
Serviciului de Ambulanță. Conducătorul 
motocicletei, un bărbat în vârstă de 34 
de ani, a fost transportat la spital. Ambii 
conducători, potrivit IPJ Prahova, au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Cercetările continuă pentru 
stabilirea cu exactitate a modului cum s-a 
produs evenimentul rutier.

 Săptămâna pe scurt 
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P• Publicitate • Publicitate 
Anunț angajre

CLUBUL SPORTIV PETROLUL PLOIEȘTI, cu 
sediul în Ploiești, str. Stadionului, nr. 26, județul 

Prahova, cod fi scal 2844898, telefon 
0244 526003, e-mail: clubulsportivpetrolul@yahoo.

com, organizează în data de 30.08.2021 concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi contractuale vacante de 

execuție:
1. Antrenor maestru, secția box - 
Compartiment Sport (1 post)
2. Antrenor, secția scrimă - 
Compartiment Sport (1 post)
3. Antrenor senior, secția atletism - 
Compartiment Sport (1 post)

Detalii privind condițiile specifi ce și bibliografi a de 
concurs sunt disponibile la  secretariatul instituției 
de la sediul Clubului Sportiv Petrolul din Ploiești, 

str. Stadionului, nr. 26, județul Prahova, 
telefon 0244-5260023.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PRODUCȚII PRODUCȚII 
BUNE LA GRÂU, BUNE LA GRÂU, 

ÎN PRAHOVAÎN PRAHOVA

Ultimii doi ani școlari au fost grei 
pentru că perioada prin care 

trecem  este imprevizibilă și nu lasă 
prea mult loc să îți faci planuri de viitor; 
cu toate acestea analizând rezultatele 
obținute la matematică în ultimul an 
școlar (așa difi cil cum a fost!) suntem 
îndreptățiți să sperăm că putem obține 
și mai mult. Un bilanț al performanțelor 
la matematică în anul școlar 2020-2021 
la  liceul ”I.L. Caragiale”  din Ploiești se 
prezintă astfel: 
Concursuri internaționale: 
- Mathematical Grammar School 

Cup -Belgrad, Serbia, iunie 2021:
• medalie de argint - Dobleagă 

Alexandru, (prof. Emil Vasile)
• medalie de bronz - Barbu Antonia 

(prof. Emil Vasile)
- European Mathematical Cup - 

Croația, decembrie 2020: 
• premiul III- Savu Ștefan Cătălin 

(prof. Țaga Loredana)
 Olimpiada Națională ”Gazeta 

Matematică”
- etapa județeană: în total la clasele 

5-12: 2 premii I, 20 premii II, 24 premii 
III și 27 mențiuni

- la etapa națională s-au califi cat 21 
de elevi (din cei 36 care au însemnat 

lotul județului Prahova) și vom 
nominaliza aici elevii și profesorii care 
i-au pregătit:
 clasa a VII-a: Savu Ștefan Cătălin, 

Duca Ioana Adelina, Dumitriu Radu, 
Gheorghe Mihai, Giurea Ana Mihaela, 
Pantelimon Luca, Sava Denis Matei (prof. 
Mușat Claudia și prof.  Țaga Loredana)
 clasa a IX-a: Dobleagă Alexandru, 

Barbu David Florian, Alionte Alexandru, 
Popescu Maria, Băjinaru Denisa, 
Predescu Sebastian, Vîlcu Rareș, Stancu 
Vlad, Popa Mihai, Baicu Maria Daniela 
(prof. Emil Vasile)
 clasa a X-a : Dumitrache Emilia 

Larisa, Țaga Ștefan (prof Emil Vasile)
clasa a XI-a: Andronache Mădălina, 

Onuț Andrei (prof Amaran Robert)
...și nu doar am fost mulți dar am 

luat și premii: 
- la gimnaziu: Savu Ștefan – medalie 

de argint, Duca Adelina și Pantelimon 
Luca- mențiuni

- la liceu: Dobleagă Alexandru, 
Dumitrache Emilia, Țaga Ștefan—
medalii de bronz și Onuț Andrei- 
mențiune
 Concursul  „Gazeta Matematică 

- Viitori olimpici” care durează pe 
parcursul întregului an școlar și a cărui 

etapă națională se desfășoară  între 16-
20 august 2021 sunt califi cați următorii 
elevi: Anastasiu Ștefan (clasa a V-a - prof.  
Țaga Loredana), Nichita Andrei (clasa a 
VI-a - prof. Mușat Claudia), Savu Ștefan, 
Duca Ana Maria (clasa a VII-a - prof. 
Țaga Loredana), Popescu Maria, Vîlcu 
Rares, Paraschiv Maria, Manole Razvan, 
Stancu Vlad, Dobleagă Alexandru, 
Predescu Sebastian, Popa Mihai (clasa 
a IX-a - prof Emil Vasile), Dumitrache 
Emilia, Țaga Ștefan, Nicolae Diana, Niță 
- Pîrvu Andrei, Câmpean Eduard (clasa 
a X-a, prof Emil Vasile) și Andronache 
Mădălina(clasa a XI-a, prof. Amaran 
Robert)
 Olimpiada Digitală de 

Matematică Brio Challenge: au 
participat elevi din clasele 5-10 și la etapa 
națională cel mai bun rezultat a fost 
obținut de Dumitrache Emilia -locul II

Au mai fost concursuri: Cangurul,  
Upper School, Lumina Math (în această 
perioadă câțiva dintre elevii noștri 
se bucură de tabăra câștigată la acest 
concurs!).

În concluzie: a fost an greu, dar noi 
am muncit și rezultatele s-au văzut. 
Ne-am propus în anul următor să fi e și 
mai multe...

BILANȚ...LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR, LA 
COLEGIUL NAȚIONAL ” I.L. CARAGIALE”

Prof . Țaga Loredana

ltimii doi ani școlari au fost grei lotul județului Prahova) și vom etapă națională se desfășoară între 16

Primăria Sinaia a făcut cunoscut faptul că turiștii care vor 
ajunge în stațiune pot benefi cia în câteva zone din oraș 

de internet gratuit. Într-un comunicat se arată: „Avem 11 puncte 
de acces la internet prin WiFi- pe care sinăienii și turiștii le pot 
folosi gratuit. Sinaia a benefi ciat de un voucher în valoare de 
15.000 euro pentru implementarea acestui proiect, prin programul 

WiFi4EU al Comisiei Europene.” Utilizarea gratuită a internetului 
este posibilă în următoarele zone: Mănăstirea Sinaia, Cimitirul 
Eroilor, Parcul Dimitrie Ghica- la Foișor și la Banca Regelui, 
Cazino, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, 
espalanada Poștei, Primăria orașului Sinaia, Școala Gimnazială 
„George Enescu”, Bulevardul Carol I și  Parcul Izvor.

Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova 
(DAJ) anunță că anul acesta a fost unul foarte 

bun pentru grâu, media la hectar situându-se în jurul a  
4.600 kg/hectar. Evident că recoltele cele mai mari au 
fost obținute în localitățile unde și solul este mai fertil, 
respectiv, Râfov, Balta Doamnei, Ciorani, Drăgănești 
și zona Mizil. Deocamdată mai sunt de recoltat în jur 
de 30.000 de hectare și abia la toamnă se va ști exact 
care a fost producția totală.  Și la alte culturi recolta 
a fost una convenabilă:  orz- 4.800kg/ha (suprafața 
cultivată-3.812 hectare), orzoaică de toamnă-4.800 
kg/ha (1.162 ha) orzoaica de primăvară-1.800 kg/ha 
(1.334 de hectare) și rapiță-2.800 kg/ha (11.500 de 
hectare).

AJUTOR PENTRU FAMILIILE DIN BUȘTENI
Familiile din Bușteni 

ale căror gospodării au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor din această vară au 
primit un ajutor nesperat de la 
o fi rmă ce a trimis în zonă un 
tir cu mobilier nou. Primarul 
orașului, Mircea Corbu, s-a 
arătat mulțumit de acest efort 
comun: „În ultima perioadă am 
depus cu toții eforturi pentru a 
ajuta familiile greu încercate în 
urma inundațiilor. Considerăm 
că mobilizarea noastră a fost 
una foarte bună, iar meritul este 
al tuturor celor care au intervenit 
prin muncă și donații, arătând 
prin aceste gesturi că suntem 

solidari, fi ind alături de cei care 
au nevoie de o mână de ajutor. 
La Bușteni a ajuns un tir plin de 
mobilier nou, circa 20 de tone, 
pentru ajutorarea familiilor a 
căror mobilă a fost distrusă. 
Dorim să mulțumim pentru 
această sponsorizare generoasă, 
în mod special reprezentantului 
companiei care ne-a contactat 
imediat ce a auzit de dezastrul 
din Bușteni.” Ca să nu existe 
dubii asupra corectitudinii 
distribuirii ajutoarelor, se va 
forma o comisie la nivelul 
primăriei, care va constata și 
analiza care sunt cerințele reale 
ale fi ecărei familii afectate.

INTERNET GRATUIT LA SINAIAINTERNET GRATUIT LA SINAIA

Fii un sprijin pentru copii și schimbă-le viața în 
bine printr-un gest simplu - O DONAȚIE!

ASOCIAȚIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI 
NENĂSCUȚI

Vălenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga nr. 72
Tel. 0746 014 605

Cont IBAN RO42 RNCB 0118 43900 0001 BCR 
Sucursala Vălenii de Munte

COD FISCAL 7250977

Fii un sprijin pentru copii și schimbă-le viața în
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE 
DE CONTRABANDĂ ȘI ÎNȘELĂCIUNE

Polițiștii Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice au efectuat trei 
percheziții în Municipiul Ploiești și două 
într-o comună din Prahova, la domiciliul 
unor persoane fi zice, respectiv la sediile 
sociale și secundare ale unor persoane 
juridice bănuite de comiterea infracțiunii de 
contrabandă și a infracțiunii de înșelăciune. 
„Din cercetări a rezultat faptul că, începând 
cu luna iulie a.c. și până în prezent, un bărbat 
și două femei ar deține și ar comercializa, pe 

raza județului Prahova, țigarete provenite 
din contrabandă. De asemenea, una dintre 
persoane este bănuită și pentru inducerea 
în eroare a unei societăți de asigurare, 

prin prezentarea unor înscrisuri ce conțin 
informații nereale, în vederea  încasării unei 
polițe RCA”, a precizat IPJ Prahova. În urma 
perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri, trei 
telefoane mobile și cantitatea de 16.840 de 
țigarete, fără timbru fi scal aplicat, valoarea 
acestora fi ind de 10.000 de lei. „Prejudiciul 
cauzat bugetului general consolidat este 
de aproximativ 10.000 de lei. Acțiunea 
a benefi ciat de sprijinul Serviciului de 
Acțiuni Speciale Prahova și de suportul 
tehnic al Brigăzii de Operațiuni Speciale 
Ploiești. Cercetările continuă, în vederea 
stabilirii întregii activități infracționale, sub 
coordonarea unui procuror al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești”, a precizat 
IPJ Prahova.

ACCIDENT GRAV PE DN1A. O FEMEIE 
ÎN VÂRSTĂ DE 41 DE ANI A MURIT
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, 

la km 138, după ce un autoturism și o 
cisternă au intrat în coliziune. Potrivit IPJ 
Prahova, autoturismul care mergea spre 
Ploiești a intrat în coliziune   cu o cisternă 
care circula spre Brașov. Echipele medicale 
care au ajuns la fața locului au constatat că o 
femeie în vârstă de 41 de ani era în stare de 
inconștiență. Din păcate, femeia a murit. O 
a doua persoană, un tânăr în vârstă de 20 de 
ani din autoturism, potrivit ISU Prahova, a 
fost lovit grav. Atât tânărul, cât și un copil 
în vârstă de 12 ani au fost  transportați la 
spital. Trafi cul rutier în zona în care s-a 
produs accidentul grav a fost blocat.

 Săptămâna pe scurt 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Primarul Ploieștiului, Andrei 
Volosevici, a avut o nouă 

intervenție în problema gunoaielor 
din Ploiești, susținând că, pe lângă 
situația dezastruoasă a colectării 
deșeurilor, acum și Stația de Tratare 
Biologică este practic blocată. Mai 
clar, la STB se formează rând de 
așteptare foarte mare, care obligă 
utilajele să staționeze 2-3 ore 
până descarcă deșeurile colectate. 
Această nouă problemă generează 
nerespectarea programelor de 
colectare a deșeurilor menajere, 
precum și a celor abandonate pe 
domeniul public. Volosevici a 
cerut public o reacție și măsuri 
pentru deblocarea stației TMB 
din partea Instituției Prefectului, 
a Consiliului Județean Prahova 
și a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor- 
Prahova”. De asemenea, primarul 
a mai solicitat ADI-Deșeuri  „să 
respecte prevederile contractuale 
în ceea ce privește situația euro-
containerelor la platformele 
gospodărești.”  În clipa de față, 
inspectorii RASP au inventariat 

peste 75% din euro containere 
și au constatat lipsa unui număr 
de aproximativ 600 bucăți euro-
containere de 1,1mc. 

PREFECTURA ZICE PAS!
Slabe speranțe însă ca Primăria 

Ploiești să primească ajutor de la 
Instituția Prefectului, de pildă. 
Rândul trecut, când Volosevici 
a declarat că Prefectura Prahova 
a refuzat să declare stare de 
alertă în privința gunoaielor 
din oraș, situație ce ar fi  permis 
găsirea rapidă a unui alt operator 
de salubritate, reprezentantul 
guvernului în teritoriu s-a cam 
spălat pe mâini, aruncând vina 
tot în curtea municipalității:„Ca 
urmare a articolelor apărute în 
presă privind acuzațiile transmise 
de administrația publică locală la 
adresa Instituției Prefectului, facem 
următoarele precizări: Instituția 
Prefectului a solicitat Primăriei 
Ploiești și Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență, în repetate 
rânduri, să prezinte în regim de 
urgență documentația legală care 
a stat la baza Hotărârilor C.L.S.U. 

Ploiești nr. 3 și nr. 4 privind existența 
și menținerea stării potențial 
generatoare de situații de urgență 
la nivelul municipiului Ploiești. 
Primăria și CLSU au fost informate 
prin adresele 12121/03.08.2021, 
6986/04.05.2021 și 9614/18.06.2021 
că, în conformitate cu legislația 
în vigoare, hotărârile privind 
declararea, prelungirea sau încetarea 
stării de alertă se fundamentează 
în baza analizei factorilor de risc, 
conform O.U.G. nr. 21/2004 privind 
Sistemul Național de Management 
al Situațiilor de Urgență (...) Fără 
prezentarea analizei factorilor de risc 
(...) considerăm că nu sunt întrunite 
condițiile legale pentru acordul 
prefectului privind declararea stării 
de alertă pe teritoriul municipiului 
Ploiești. Instituția Prefectului nu 
a rămas indiferentă la problemele 
sesizate privind salubrizarea în 
Ploiești, motiv pentru care, la 
fi ecare adresă primită din partea 
primăriei, prefectul județului 
Prahova, Cristian Ionescu, a 
solicitat instituțiilor cu atribuții de 
control privind sănătatea publică și 
protecția mediului să constate și să 

aplice măsurile legale”.
AJUTOR DE LA 

PARLAMENTARI?
Dacă a văzut că nu găsește 

înțelegere nici la Prefectură, nici  
la ADI-Deșeuri, nici la Consiliul 
Județean Prahova, primarul 
Andrei Volosevici a cerut sprijinul 
parlamentarilor din Prahova, 
cărora le-a solicitat o întrevedere. 
Primăria scrie, într-un comunicat: 
„primarul Andrei Liviu Volosevici le 
solicită parlamentarilor prahoveni 
să se implice direct în găsirea 
unor căi de rezolvare a problemei 
salubrității, în orașul nostru. Edilul 
șef al municipiului Ploiești i-a 

informat în scris pe parlamentarii 
județului Prahova cu privire la 
situația dezastruoasă a salubrității, 
respectiv despre    incapacitatea 
actualului operator de salubritate 
de a colecta deșeurile menajere de la 
populație. Reamintim că executivul 
ploieștean notifi că săptămânal 
instituțiile publice care dețin atribuții 
directe în verifi carea și aplicarea 
sancțiunilor în domeniul protecției 
mediului și sănătății publice, în 
ceea ce privește situația salubrității 
la nivelul municipiului Ploiești, 
solicitând totodată să sprijine 
instituția noastră, prin dispunerea 
unor măsuri împotriva operatorului 
de salubritate, S.C. Rosal Grup S.A.”

CRIZA DEȘEURILOR DIN PLOIEȘTI, 
LA O NOUĂ DIMENSIUNE

aplice măsurile legale” informat în scris pe parlamentarii

La câteva zile după ce 
a devenit consilier al 

primarului, Ștefan Grozea 
a fost numit, în baza unei 
dispoziții emise de primarul 
Andrei Volosevici, director al 
Clubului Sportiv Municipal. 
Grozea a mai ocupat această 
funcție în perioada martie-
septembrie 2020, poziție 
din care și-a dat demisia 
după oarecare neînțelegeri 
cu primarul de atunci, 

Adrian Dobre. Numirea este 
pe perioadă determinată, 
până la ocuparea postului 
prin concurs. Între noi fi e 
vorba, pesemne tot Grozea 
va rămâne șef și după 
concurs, fi indcă acest gen de 
examene sunt cam praf în 
ochii ploieștenilor naivi, care 
mai cred că în administrații 
meritocrația ar putea lua 
locul vreodată rațiunilor de 
ordin politic.

Potrivit Ofi ciului 
de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară 
Prahova, alte 14 comune 
au fost incluse în 
procedura de licitație 
deschisă inițiată de 
Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) 
pentru achiziționarea 
serviciilor de 
înregistrare sistematică 

a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară: Albești-Paleologu (4.745 ha), Ariceștii Rahtivani 
(8.148 ha), Baba Ana (6.039 ha), Bănești (1.547 ha), Berceni 
(2.078 ha), Brazi (3.222 ha), Colceag (4.897 ha), Dumbrava 
(5.325 ha), Fântânele (1.144 ha), Păulești (5.132 ha), Poiana 
Câmpina (1.548 ha), Râfov (3.328 ha), Târgșoru Vechi (4.262 
ha), Valea Călugărească (5.217 ha). Lucrările se desfășoară 
în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, 
cu fi nanțare europeană. Acțiunile de cadastrare gratuită au 
început în anul 2016, iar măsurători cadastrale au fost realizate 
numai pe 17,72% din suprafața județului.
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i tățil î Si t l i t Garda de Mediu Prahova a 
anunțat că, în luna iulie, a 

efectuat 47 de controale, aplicând 
amenzi totale de  505.500 lei. 
Dintre verifi cări, 36 de controale 
au vizat componenta poluare, 3 

poluare/biodiversitate, 8  domeniul 
biodiversității și 4 controale au fost pe 
SEVESO (controlul asupra pericolelor 
de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase, nume 
luat de la accidentul chimic din 1976, 
din Italia, în apropiere de localitatea 
Seveso, ulterior fi ind transpus în 
directivele europene). În această din 
urmă categorie intră și rafi năriile din 
Prahova. Au fost verifi cate și stațiile 
de epurare  din punctul de vedere 

al respectării condițiilor impuse în 
actele de reglementare. Acuma, efectul 
activității GM ar trebui să-l vedem 
în teren, iar deocamdată impresia 
nu este decloc una favorabilă, fi e și 
uitându-ne numai la ce este în jurul 
nostru, în Ploiești. Și atunci ne vine 
a spune: și? Și ce se întâmplă că dăm 
amenzi, are loc vreo îmbunătățire a 
situației, acestea chiar se plătesc ori 
au grijă instanțele de judecată să le 
„neutralizeze”?
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CADASTRU CADASTRU 
GRATUIT PENTRU GRATUIT PENTRU 
ALTE 14 COMUNE ALTE 14 COMUNE 

DIN PRAHOVADIN PRAHOVA

GARDA DE MEDIU A DAT AMENZI DE 505.500 LEIGARDA DE MEDIU A DAT AMENZI DE 505.500 LEI

DIRECTOR NOU LA CSMDIRECTOR NOU LA CSM

NE VINE A SPUNE: ȘI?

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Dar să vedem întâi de toate 
care este defi niția unui val 

de căldură și a caniculei. Țările au 
interpretări diferite pentru aceste 
fenomene extreme. În România, 
valurile de căldură se produc 
când pe teritoriul țării sosesc și 
staționează zile întregi mase de aer 
tropical din nordul Africii sau din 
zona Arabiei. Când temperaturile 
maxime ating sau depășesc 35°C 
în cursul zilei și se situează în 
jurul a 20°C sau peste acest prag 
noaptea, vorbim despre caniculă. 
Din punct de vedere al legislației 
muncii, val de căldură înseamnă 
cel puțin două zile consecutive 
cu temperatura maximă depășind 
+37 de grade Celsius sau cu 
indicele de umiditate-temperatură 
de peste 80 de unități. 
CELE MAI MARI VALURI DE 

CĂLDURĂ DIN ROMÂNIA
În România, cele mai dure valuri 

de căldură au fost în anii 1916, 
1946, 1951, 1987, 2000, 2007, 2012 
și 2015, când la multe stații meteo 
s-a depășit valoarea de +40°C. La 
Giurgiu și Turnu Măgurele au fost 
mai mult de 100 de zile cu maxime 
de peste +30 de grade în 2012, an 
care a doborât multe recorduri de 
căldură. În iulie 2007 au fost nopți 
cu minime de peste +27 de grade 
la Cernavodă și Călărași, iar 1924 
la Sulina au fost 90 de nopți cu 
minime de peste 20 de grade. Dar 
haideți să vedem câteva recorduri 
absolute înregistrate în țară:

-1896: s-a înregistrat primul 
record național de temperatură, la 
Giurgiu, de +42,8 °C;

-1908: tot la la Giurgiu au fost 
+40 °C în iunie;

-1916: pe 5 iulie au fost +42,9°C 
la Alexandria, nou record național 
care avea să rămână timp de trei 
decenii. La Giurgiu au fost +42,1 
pe 11 iulie, la Călărași au fost 
+40,5, la București +40,6 și +38,6 
la Ploiești;

-1918: luna iunie a adus 
maxime care reprezintă și azi 
recordul acestei luni, de +40,6 °C 
la București și +36,6 la Tg Mureș;

- 1938: la Oravița au fost +42 °C 
pe 29 iunie, temperatură care este 
și acum recordul național absolut 
al acestei luni;

-1945: pe 20 august au fost 
+42,7 °C la Alexandria și +41,1 la 
București.

-1946: În iulie au fost + 41,8°C 
la Strehaia, dar septembrie a 
adus valori extrem de mari care 
au rămas și până în ziua de azi 
recorduri ale lunii: +43,5 °C la 
Strehaia, +42,2 la Giurgiu, +39,6 
la București, +38 la Iași, +37,8 la 
Câmpina și +34,6 la Brașov;

-1951: stația meteo de la Ion 
Sion (Brăila) a înregistrat în august  
maxima națională absolută de 
+44,5 °C, iar la Amara și I.C.Frimu 
(astăzi Valea Argovei), maximele 
au fost extrem de apropiate de cea 
absolută, înregistrându-se 44,0 °C;

-1984: anul merită menționat 
fi indcă a adus recordul de 
temperatură pentru cea mai înaltă 
stație meteo din țară (vf Omu 
2.509 m). Au fost +22,1 °C la 14 
iulie 1984. Pare puțin, însă la Omu 
au fost mai mult de 20 de grade 
doar de trei ori în ultmii 37 de 
ani: +21,8 în iulie 1988, +21,6 în 
august 2002 și +20 în iulie 2007;

-1987: pe 25 iulie au fost 
+43,2 °C la Turnu Măgurele, 
+42,4 la Giurgiu, +40,6 la 
Drobeta Turnu Severin și 
+37,7 grade la Târgu Mureș;
-1988: la început de iulie au fost 
+41,2 °C la Alexandria și +39,5 la 
Timișoara;

-2000: pe 5 iulie au fost +43,5 °C 
la Giurgiu, +42,7 grade la Turnu 
Măgurele, +42,4 la București, 
+42,3 la Călărași și Alexandria și 
+41,2 grade la Ploiești;

-2007: s-au înregistrat +44,3 °C 
la Calafat, iar valul de căldură din 
iulie a fost unul dintre cele mai 
serioase, în câteva locuri au fost 
zece zile consecutive cu maxime 
de peste +35;

-2012: + 43,5 °C la Giurgiu, 

fi ind nopți record cu minime mai 
mari de +25 de grade și în multe 
locuri au fost peste +40 de grade; 

-2017: pe 1 iulie au fost +42 
°C la Zimnicea, +41,9 la Giurgiu 
și 40,9 la Alexandria și Turnu 
Măgurele.

Pe 5 august au fost +42,2 °C la 
Calafat și temperaturile au trecut 
de 40 de grade trei zile consecutiv. 
Tot pe 5 august au fost +41,3 °C 
la Drobeta Turnu Severin, +40,8 
la Arad, +40,4 la Bechet, +40 la 
Timișoara.

LUNA IULIE, 
CARACTERIZARE 
CLIMATOLOGICĂ 

MULTIANUALĂ 1961-2020
Din datele înregistrate în 

perioada 1961-2020 la stațiile 
meteorologice din rețeaua 
Administrației Naționale de 
Meteorologie, temperatura medie 
lunară multianuală (1961-2020) 
depășește 22,0 grade Celsius în 
Câmpia Română și în Dobrogea, 
iar în estul și centrul Moldovei, 
în zonele deluroase ale Olteniei 
și Munteniei, în Câmpia Vestică, 
în dealurile din Banat și Crișana 
și în Culoarul Mureșului, valorile 
sunt cuprinse între 20-22 °C. 
(vezi tabel 1).

Temperatura maximă absolută 
a lunii iulie este 44,3 °C și a fost 
înregistrată la Calafat, în data 
de 24 iulie 2007. În aceeași zi, 
temperaturi maxime mai mari sau 
egale cu 44,0 °C s-au înregistrat și 
la stațiile meteorologice: Bechet 
(44,2), Băilești (44,0) și Moldova 
Veche (44,0). De altfel, în a treia 
decadă a lunii iulie 2007, la 43 stații 
meteorologice s-au înregistrat 
valori de temperatură ≥ 40,0 °C, 
iar la 96 de stații meteorologice a 
fost depășită temperatura maximă 
absolută a lunii. Temperatura 

maximă absolută a lunii iulie 
la București este de 42,4 °C și a 
fost înregistrată în data de 5 iulie 
2000, la stația meteorologică 
București-Filaret. În aceeași zi 
au fost înregistrate și maximele 
absolute la stațiile meteorologice 
București-Băneasa (42,2) și 
București-Afumați (41,1). Ani în 
care s-au înregistrat temperaturi 
maxime absolute mari în luna 
iulie, majoritatea peste 35 grade, 
au fost 2007, 2000, 1988, 1987, 
etc. Printre anii cu cele mai calde 
luni iulie sunt 2012, 2007, 2015, 
2002 etc

Luna iulie a acestui an a intrat 
în top 3 cele mai călduroase din 
1961, spun meteorologii.

LUNA AUGUST, 
CARACTERIZARE 
CLIMATOLOGICĂ 

MULTIANUALĂ 1961-2020
Temperatura medie multianuală 

a lunii august depășește 22°C în 
Câmpia Română, dar și în estul 
Dobrogei, cu precădere pe litoral 
și în Delta Dunării. Valori între 20-
22°C se înregistrează în Câmpia de 
Vest, Câmpia Jijiei, sudul Moldovei 
și zonele deluroase din Muntenia 
și Oltenia. Valori între 18 și 
20°C sunt caracteristice pentru 
centrul și nord-estul Moldovei, 
Câmpia Crișanei, centrul, sudul 
și nord-vestul Transilvaniei. în 
Maramureș, în estul Transilvaniei, 
în Bucovina și în Subcarpații 
Moldovei, Olteniei și Munteniei 
aceste valori sunt cuprinse între 
16-18 °C. În zonele montane, 
temperatura medie multianuală 
este cuprinsă între 6 și 16 °C. În 
zona montană joasă, dar și în 
depresiunile intramontane, aceste 
valori se situează între 12 și 16°C. 
La altitudini de peste 1500 m, 

mediile lunare de temperatură 
au valori între 8 și 12 °C și doar 
la altitudini de peste 2500 m se 
înregistrează temperaturi sub 8 °C.

Bărăgan (Amara și I.C. Frimu), 
s-a înregistrat temperatura 
maximă de 44,0 °C, apropiată de 
cea absolută pe țară. Temperatura 
maximă absolută la București s-a 
produs în data de 7 august 2012 și 
este de 41,5 °C, fi ind înregistrată 
la stația meteorologică București-
Filaret. În aceeași zi, la stația 
meteorologică București-Afumați, 
s-a înregistrat temperatura 
maximă absolută de 40,1 °C. 
La București-Băneasa, maxima 
absolută a fost înregistrată în 
data de 20 august 1945 și a avut 
valoarea de 41,1 °C. (vezi tabel 2).

Frecvența mare a 
temperaturilor maxime de peste 
40°C, în această lună, este dată de 
prezența aerului tropical. Astfel, 
la 62 de stații meteorologice, 
temperatura maximă absolută a 
lunii este cuprinsă în intervalul 
40,0 – 43,5 °C. Luna august 2012 a 
fost una extrem de caldă, la 82 de 
stații meteorologice depășindu-se 
maxima absolută a lunii. 11 dintre 
aceste recorduri, înregistrate 
în 2012, au fost depășite în 4 - 6 
august 2017, când, la un număr 
de 25 de stații meteorologice 
s-a înregistrat cea mai ridicată 
temperatură din toată perioada 
de funcționare a respectivelor 
stații. Anii 2015 și 2018 se afl ă 
pe locul 2 în topul anilor cu cele 
mai călduroase luni august din 
România (din perioada 1961 - 
2020), iar 2010, 2012, 2017 și 2019 
pe locul 3. Temperatura maximă 
absolută a lunii august în România 
este de 44,5 °C și s-a înregistrat în 
localitatea Ion Sion din jud. Brăila, 
în data de 10 august 1951.

ACTUALITATE

Tabel 1

Tabel 2
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Temperatura aerului (°C)
Stația 
meteorologică

Maxima absolută/
Anul

Media lunară 
mul  anuală 
(1961-2020)

Minima absolută/
Anul

Bucureș  -Filaret 42,4/2000 23,2 7,8/1896
Buzău 40,3/2007 22,9 7,2/1935
Cluj-Napoca 38,6/1882 19,3 5,2/1980
Constanța 38,5/ 1927; 2007 22,9 7,6/1944 
Craiova 42,6/2007 22,6 6,7/1978
Iași 40,1/2007 21,5 6,3/1929 
Satu Mare 39,2/2007 20,7 4,9/1961
Semenic 29,4/2007 13,3 0,9/1970
Tg. Mureș 39,0/1936 20,0 4,6/1996
Timișoara 41,1/2007 21,9 5,9/1962
Vf. Omu 22,1/1984 5,9 -8,0/1933
Vlădeasa 1800 24,8/2013 10,0 -2,7/1978

Temperatura aerului (°C)
Stația 
meteorologică

Maxima absolută/
Anul

Media lunară 
mul  anuală 
(1961/2020)

Minima absolută/
Anul

Bucureș  -Filaret 41,5/2012 22,8 6,6/1981
Buzău 39,6/1951 22,4 4,5/1899
Ceahlău Toaca 25,6/2007 10,0 -3,3/1984
Cluj-Napoca 38,5/2012 18,9 3,5/1933 
Constanța 37,5/2006 22,8 7,0/1949
Craiova 41,0/1922 22,2 6,4/1981
Iași 41,3/2012 20,8 4,6/1914
Satu Mare 39,4/1952 20,1 3,5/1973; 1980
Semenic 28,3/2000; 2017 13,4 0,4/1981
Tg. Mureș 38,8/2012 19,5 4,1/1899
Timișoara 41,0/1952 21,4 5,5/1986
Vf. Omu 20,8/1956; 1957 6,2 -7,0/1936; 1949
Vlădeasa 1800 25,9/2017 10,3 -2,4/1980

ar să vedem întâi de toate 1946: În iulie au fost + 41 8°C

CELE MAI CĂLDUROASE VERI DIN CELE MAI CĂLDUROASE VERI DIN 
ROMÂNIA ULTIMILOR 100 DE ANIROMÂNIA ULTIMILOR 100 DE ANI

Perioadele caniculare din lunile iulie și august, însoțite de devastatoarele incendii de vegetație din 
California (SUA), Grecia, Turcia, Italia, Macedonia de Nord și sudul Bulgariei, apoi inundațiile 

catastrofale din Germania, Belgia, Olanda, Austria și nordul Italiei, China și Coreea de Nord i-au determinat 
pe mulți să exclame: iată consecințele încălzirii globale! În România, toată lumea- bine, toată lumea de-o 
anumită vârstă-spune că verile nu mai sunt ca altădată, când frecvența perioadelor caniculare nu era atât 
de intensă ca în ultimii 20 de ani. Adevărul este că evenimentele climatice se cam desfășoară după scenariile 
descrise de specialiștii ANMH din România, în lucrarea „Schimbările climatice-de la bazele fi zice la riscuri 
și adaptare”. Este adevărat, predomină verile secetoase după anul 2000, dar temperaturi extreme au mai 
fost în România și în alți ani.

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

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase • obiecte 
promoţionale personalizate • colantări auto
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0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com
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Trebuie să spunem întâi de 
toate că această localitate 

din partea de sud-vest a județului 
Prahova, Poienarii Burchii, 
este atestată documentar din 
1594, când proprietara moșiei 
„Poeana”, Doamna Stanca, soția 
domnitorului Mihai Viteazul, 
închină satul mânăstirii 
Simonopetras, de la Sfântul 
Munte Athos. Lăcașul însă 
este unul de dată recentă, fi ind 
construit între anii 1928-1929 
de industriașul Nicolae Pissiota 
(1860-1940) și soția sa Zoe 
Pissiota (1868-1940). Dar cine 
este și de unde vine acest ctitor 
ce-și doarme somnul de veci, 
alături de soție și familie, chiar 
în cripta lăcașului?

Ei bine, Nicolae Nacu Pissiota 
este un aromân născut în anul 
1860, la Hrupiste, lângă Lacul 
Kastoria, în Grecia, pe atunci, 

parte a Imperiului Otoman. 
Famila se ocupa cu oieritul, 
dar micul Nacu, fi ind un elev 
meritoriu, este purtat prin școli. 
Ajunge cu o diplomă se studii la 
Paris, însă aici se îmbolnăvește 
de tuberculoză, maladia 
obligându-l să se întoarcă acasă, 
undeva în Munții Pindului, 
unde se însănătoșește miraculos 
după un an. Revine la Paris, 
termină studiile cu diplomă de 
inginer la Școala de Drumuri 
și Poduri (Ecole Nationale des 
Ponts et Chausssées) între anii 
1888-1892, după care, la sfatul 
amicului său, viitorul general și 
diplomat Burghele, se stabiliește 
în România, ca angajat la Căile 
Ferate Române. Își consolidează 
apoi propria sa fi rmă, perioadă 
în care construiește, printre 
altele, Atelierele Grivița și 
podul de cale ferată de peste 

râul Buzău. Se căsătorește 
în 1894 cu  Zoe Eustațiu, cu 
care are trei copii. La sfârșitul 
Primului Război Mondial, drept 
mulțumire că familia sa a scăpat 
teafără, cumpără de la generalul 
Angelescu, fost ministru de 
război, o proprietate la Poienarii 
Burchii, pentru a construi 
o mănăstire și un dispensar 
sătesc. Sub infl uența ziditorilor, 
arhitectul Ioan Giurgea 
imprimă bisericii infl uențe 
macedonene, de stil bizantin, 
cu unele trăsături din renașterea 
italiană. Se spune că ar fi  unica 
în acest stil din sudul României. 
Pictura a fost realizată de Costin 
Petrescu și ucenicul Gheorghe 
Eft imiu, aceiași care au pictat 
frescele interioare ale Ateneului 
Român sau Catedrala de la Alba 
Iulia. De portretele ctitorilor 
și ale patriarhilor Miron 
Cristea și Justinian Marina s-a 
ocupat artistul Vasile Rudeanu. 
Catapeteasma bisericii este 

sculptată în lemn de trandafi r 
și de cireș adus din Grecia, 
mobilierul în lemn de stajar, cu 
motive naționale (autor-Anghel 
Dima), iar pardoseala este din 
marmură roșie de Carrara. 
Piesa de rezistență este, desigur, 
Icoana Maicii Domnului cu 
Pruncul- făcătoare de minuni. 
Între anii 1928 și 1948, a fost 
mănăstire de călugări, apoi 
de maici, până în 1962, când 
comuniștii desfi ințează lăcașul 
și-i dau alte utilizări. După 31 
de ani de ruină, ușile mănăstirii 
se redeschid. Au loc costisitoare 
lucrări de refacere (turlă, 
acoperiș, refacere frescă, brâu de 
piatră la exterior, chilii, stăreție, 
clopotniță, anexe pentru 
vizitatori), iar dispensarul a 
fost reclădit și transformat 
în așezământ pentru bătrâni. 
Interesant este că primii care 
au oferit ajutor substanțial sunt 
exact urmașii industriașului 
Pissiota...

ACTUALITATE

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MĂNĂSTIREA PISSIOTA, CTITORIA UNUI MĂNĂSTIREA PISSIOTA, CTITORIA UNUI 
AROMÂN VENIT DIN MUNȚII PINDULUIAROMÂN VENIT DIN MUNȚII PINDULUI

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

Mănăstirea Pissiota, din Poienarii Burchii, este așezământ monahal de măicuțe, redeschis după 1990, prin nevoința obștilor 
conduse de starețele stavrofore Mihaela Novacovski și Irina Călin. Biserica este considerată unicat în peisajul mănăstiresc sudic, 

dar la fel de multă curiozitate stârnește numele acestui lăcaș.

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, de la 
Sfânta Mânăstire Pissiota, este cunoscută 

ca fi ind o icoană făcătoare de minuni, 
impresionând înainte de toate prin faptul 

că, indiferent unde te afl i în sfânta biserică, 
Maica Domnului privește permanent spre 
tine, amintind simbolic faptul că Maica 

Domnului, ocrotitoarea tuturor, veghează 
cu răbdare și rugăciune viața fi ecăruia 

dintre noi, nimeni nerămânănd în afara 
dragostei și rugăciunilor ei sfi nte. Icoana 
este apreciată nu doar de credincioșii și 

pelerinii ce o poartă în sufl et, ci și de criticii 
de artă, ce recunosc în liniile moi și culorile 

blânde mâna de excepție a portretistului 
Eustațiu Stoienescu (1884-1959), autorul 
acesteia. Chiar dacă maniera de execuție 

nu este una clasic bizantină, conform 
vechilor erminii, frumusețea acestei icoane 

și puterea harului ei, impresionează și 
ochii și sufl etul în egală măsură. Locul 

acesteia nu putea fi  mai bine ales decât la 
Pissiota, unde biserica însăși este o fericită 
îmbinare de stiluri - la fel și icoana aceasta 

minunată, zugrăvită pe lemn de stejar, 
îmbină sentimentul religios cu cel artistic, 
liniile potretisticii romantice, cu brocatura 

bizantină a fundalului. Ulterior, icoana 
a fost restaurată de Gheorghe Eft imiu, 

ucenicul celebrului pictor Costin Petrescu.
Sursă: Mănăstirea Pissiota.

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul de la

Istoria locului vorbește despre o 
perioadă înfl oritoare prin secolele 

XVII și XVIII, iar așezarea ce lega  
vechea Cetate de Scaun a Târgoviștei de 
București atrage la un moment dat atenția 
domnitorului Constantin Brâncoveanu. 
Așa se face că, plăcut surprins de codrii de 
atunci, de apele Argeșului, dar și cu gândul 
la un refugiu de odihnă în drumurile sale, 
Constantin Brâncoveanu a ridicat la Potlogi 
o curte domnească, cu palatul ca element 
central. Lucrările au fost supravegheate, în 
calitate de ispravnic, de al doilea postelnic, 
boierul Mihai Corbeanu, ce-și avea 
domeniile undeva în apropiere, la Corbii 

Mari. În 1698, cronicarul domnitorului, 
logofătul Radu Greceanu, scria: „Măria Sa 
în București n-au mai șezut, ci s-a ridicat de 
au mers la Potlogi, de au văzut casele Mării 
Sale ce se lucra acolo”. De altfel, în pisania 
palatului se regăsesc următoarele slove 
dăltuite: „Aceste case din temelia lor sunt 
înălțate de luminatul domn Io Constantin 
Basarab Voevod, fi ului său Constantin 
Brâncoveanul, începându-le și sfârșindu-
le la leat 7206 (1698) și la al zecelea an al 
domniei sale, ispravnic fi ind Mihai vtori 
postelnic Corbeanul”. Interesant este că la 
deschiderea de atunci-asta ca să știm și 
de unde ni se trage nouă cu festivismele 

exagerate de azi-a fost prezent chiar Calinic 
al II-lea, patriarhul Constantinopolului 
(1694-1702). Despre palatul domnesc, 
specialiștii spun că ar fi  unul dintre „cele 
mai prețioase monumente de arhitectură 
civilă românească medievală”. Ansamblul 
dispunea de poarta de intrare, încăperile 
corpului de gardă, locuințele slujitorilor 
curții, cuhnia, droșcăria, vechea casă 
boierească, palatul și o biserică zidită în 
1683, pe când domnitorul era mare spătar. 
Palatul avea pivniță, parter și etaj, iar pe 
fi ecare latură erau scări ce serveau accesului 
în curte și grădinile generoase. Astăzi se 
mai păstrează doar două dintre acestea. 
Într-o descriere a celor de la Complexul 
Național Muzeal Curtea Domnească, care 
administrează incinta, se arată: „La nivelul 
parterului, pe jumătate îngropată, se afl ă 
pivnița. Este încadrată simetric de camere 
de seviciu la est și vest, precum și de logia 
nordică a parterului. Pivnița, cu accesul prin 
colțul de sud-est al palatului, era boltită în 
calote, sprijinite de un stâlp central. Deasupra 
acestui stâlp se afl a o ascunzătoare boltită, 
care facea legătura cu camera tezaurului, 

situată la etaj, dar și cu exteriorul, printr-un 
culoar boltit, care se mai păstrează intact și 
azi. Etajul era compartimentat conform unor 
criterii funcționale complexe, cuprinzând 
o sală de ospețe, apartamentele doamnei și 
ale domnului, camera tezaurului, loggie, 
umblători și un sacnasiu. Încăperile etajului 
erau luminate prin ferestre mari, arcuite 
la partea superioară. Pereții interiori, ca și 
cei exteriori, erau decorați cu stucaturi, cu 
infl uențe decorative aparținând atât stilului 
Renașterii italiene târzii cât și stilului oriental.”

După moartea plină de tragism a 
domnitorului, palatul a fost abandonat. 
Se știe că prin 1800 nu mai avea acoperiș, 
era năpădit de buruieni. În 1910, prin grija 
regelui Carol I, au fost executate primele 
lucrări de restaurare, apoi ansamblul întreg 
a trecut în administrarea Ministerului 
Culturii, iar din 2007, a revenit în 
patrimoniul județului. În 2015 au fost 
fi nalizate lucrările de restaurare, ce au costat 
aproape 21 milioane lei. Astăzi, întregul 
complex, format din 3.400 mp de clădiri și 
23.000 mp de grădini, poate fi  vizitat.

rebuie să spunem întâi de parte a Imperiului Otoman

PALATUL BRÂNCOVENESC DIN POTLOGI, DÂMBOVIȚA

storia locului vorbește despre o Mari În 1698 cronicarul domnitorului

Situată în plină zonă de câmpie, la granița cu județul Giurgiu și intersecția a trei 
drumuri județene, comuna Potlogi, din Dâmbovița, își leagă numele de Curtea 

domnească în stil brâncovenesc și de marele pictor Nicolae Grigorescu, născut în satul 
component Pitari. Așezarea, atestată documentar din 1580, datorează denumirea unei 
îndeletniciri vechi a locuitorilor, cizmăria, „potlog” însemnând chiar o bucată de piele 
pe care potlogarul (cizmarul) o folosea la peticirea încălțămintei.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

— Stimate Igor Grosu, în 
primul rând, felicitări. Ați fost 
investit cu 64 de voturi, PAS 
având doar 63. Să credem că ați 
discutat, negociat și cu opoziția?

— De ce să nu discutăm? Noi am 
mers pe cutuma parlamentară care a 
mai existat. Când am fost desemnat, 
am mers la Comisia juridică, mi-
am prezentat programul, dosarele 
au fost validate, ca să zic așa. În 
ședința din plen eu i-am rugat să 
renunțe la „opoziție constructivă”, 
pentru că noi am mai avut „opoziții 
constructive” și s-a terminat prost 
pentru toată clasa politică. Și la 
investirea guvernului, sunt sigur, 
ambele fracțiuni din opoziție au 
vrut să participe la ședință, nu vor 
rata ocazia să adreseze întrebări, să-
și etaleze mușchii politici ș. a. m. d.

— În linii mari, programul de 
guvernare pare a fi  cel cu care 
PAS s-a afi rmat în electorală, 
inclusiv cu care Maia Sandu 
a câștigat prezidențialele – 
pensie minimă 2 mii lei, salariu 
mediu până la 15 mii lei, 
relansarea economiei, miliarde în 
dezvoltarea infrastructurii de apă 
și canalizare, în modernizarea și 
diversifi carea economică a satelor 
etc. De unde atâția bani?

— Am mai spus, vom identifi ca 
resurse și pe interior, și pe exterior 
și ne vom onora angajamentele 
făcute față de alegători. Pensionarii 
vin primii la rând căci ei sunt 
părinții noștri care toată viața 
au muncit și trebuie să fi e primii 
benefi ciari ai politicilor noastre, 
astfel că de la 1 octombrie pensia 
cea mai mică va fi  de 2 mii lei. Este 
vorba de peste 4 miliarde de lei, 
dar în situația pandemiei, a anului 
acesta foarte greu pentru toți, noi 
trebuie să venim cu acest ajutor 
nu doar pentru seniorii noștri, 
dar și pentru mediul de afaceri. 
Ori pensionarii nu sunt doar 
benefi ciarii direcți, ei sunt cei care 
vor putea procura lucruri, servicii 
de la micii antreprenori din sate, 
din orașe și asta va produce în lanț 
un efect benefi c și pentru mediul 
de afaceri.

— Acest subiect va fi  și unul 
de discutat cu FMI? Când încep 
negocierile pentru un nou acord?

— FMI are acum o politică 
declarată la nivel global și va 
veni cu un suport fi nanciar către 
toate guvernele statelor. Pentru 
Republica Moldova se prevede un 
pachet de 231 milioane dolari, ce 
ne va ajuta să revenim din șocul 
pandemic. Pe acest subiect nu vom 
avea probleme. Este important ca 
resursele fi nanciare să ajungă la cei 

mai afectați de criza economică. 
Va trebui să facem rectifi cări la 
buget, iar deputații să-și amâne 
vacanța până în a doua decadă a 
lui august. Vom convoca în ședințe 
extraordinare de fi ecare dată când 
va fi  nevoie pentru acele proiecte 
care vor veni din parlament, dar 
și de la guvern. Bunăoară, astăzi 
colega noastră, Olesea Stamate, 
a înregistrat un proiect de lege ce 
vizează ANI, inclusiv verifi carea 
averilor demnitarilor. 

— Apropo, anterior declarați 
că veți încerca să obțineți voturi 
pentru modifi carea Constituției 
în vederea confi scării averilor ce 
nu pot fi  justifi cate. Unii afi rmă 
că inițiativa e a fracțiunii „ȘOR”. 
S-ar asocia PAS cu fracțiunea 
„ȘOR”?

— Nu există dreptul de 
proprietate al nimănui asupra unor 
inițiative legislative. Înainte de a 
ajunge să votăm modifi cările în 
parlament, ne vom adresa CC, cum 
prevede Constituția. În perioada 
imediat următoare vom expedia 
în adresa CC două solicitări nu 
doar privind confi scarea averii, 
ci și imunitatea parlamentară. 
Cât despre asociere cu fracțiunea 
„ȘOR”, cârcotași vor fi  câtă frunză 
și iarbă. Noi vom veni cu inițiativa 
noastră, o vom discuta și dacă 
vom avea ceva complementar de la 
alte fracțiuni, de asemenea le vom 
discuta. Cârcotașii sunt socialiștii 
și comuniștii. Eu le-am spus și 
la ultima ședință a biroului:  veți 
veni cu inițiative bune, noi le vom 
susține. Și ne dorim să avem cât 
mai multe inițiative care să fi e 
votate de majoritatea sau marea 
majoritate a parlamentului. Vom fi  
foarte deschiși pentru colaborare. 

— Atât în campania electorală, 
cât și în programul de guvernare 
este prezentă ideea instituirii 
unui tribunal anticorupție. De 
când ar putea deveni funcțional 
acest tribunal?

— Da, acesta-i unul din 
angajamentele noastre pe 
dimensiunea combaterii 
corupției. Posibil vom începe 
cu evaluarea Centrului Național 
Anticorupție (CNA), să vedem 
cum transformăm, cum păstrăm 
ceea ce este bun în această 
instituție, pentru că sunt și lucruri 
bune acolo. Trebuie să fi m atenți 
cu expertiza anticorupție, ca 
odată cu aceste transformări să 
nu rezulte că ne concentrăm doar 
pe corupția mare prin instituirea 
acestui tribunal sau fortifi carea 
Procuraturii Anticorupție, gen 
DNA în Republica Moldova. Unii 

așa-numiți „rechini” fug acum, 
alții deja au fugit și tocmai de aceea 
trebuie să facem această reformă, 
pentru că cei care nu au fugit să 
fi e investigați, iar pentru fugari 
să prezentăm toate argumentele 
și documentele necesare ca să-i 
aducem acasă. Cât despre termenii 
când va fi  funcțional tribunalul 
anticorupție, acum nu ar fi  corect 
să promit o dată pe care să n-o 
putem respecta. Noi vom veni cu 
proiectul, dar vreau să precizez că 
prin intenția noastră corectă de a 
institui un tribunal pentru marea 
corupție trebuie să avem grijă și 
de corupția mică. Pentru că acum, 
dacă ar fi  transferată mecanic, să 
zic așa, la nivelul procuraturilor 
raionale, n-am rezolva marea 
treabă. Trebuie să fi m atenți ca să 
nu ne scape și elementul acesta. 

— Toate trei persoane din 
fruntea statului, Maia Sandu, 
Dumneavoastră, Natalia 
Gavrilița, ați vorbit despre 
necesitatea de a face curățenie 
în instituțiile statului. Să 
deschidem parantezele: această 
curățenie înseamnă destituiri sau 
propuneri, rugăminți de a pleca 
benevol din funcții?

— Bine, destituirile sunt în 
cazul funcțiilor politice și aici e 
cumva fi resc, nu trebuie nimeni 
să se mire. E vorba de secretari 
de stat, șefi  de agenții numiți pe 
criteriul politic în mod legal. Nu 
zic, guvernarea trecută a făcut 
niște modifi cări în legislație care 
au permis să facă numiri politice. 

— Și acum veți anula 
modifi cările și nu veți mai numi 
pe criterii politice?

— Ba da, politic și profesional, 
asumat. Noi ne vom asuma oameni 
profesioniști. Vor face treabă – vor 
merge înainte, nu vor face treabă – 
o să facă un pas înlături.

— Dar cei numiți pe criterii 
politice, dacă sunt destituiți, 
își pot revendică dreptatea în 
instanță?

— Când e vorba de numiri 
în unele funcții politice nu este 
subiectul unui litigiu în instanță. 
Când vorbim de funcționari 
publici care au trecut un concurs, 
au o garanție de stabilitate în 
funcție, acolo apar astfel de 
situații și implică alte proceduri 
– o evaluare a performanței. Este 
legislația muncii, au sindicatele 
cuvântul lor de spus, comisii de 
evaluare, de disciplină etc. Dar 
pe cei  numiți pe criteriu politic îi 
vom ruga să plece. Spre exemplu, 
reprezentanții guvernului în 
teritoriu. Imaginați-vă cum 
reprezentantul guvernului Dodon 
în teritoriu de la Bălți ar putea 
reprezenta guvernul Gavrilița – e 
un pic de absurd. Îi vom mulțumi 
frumos, va reveni la activitatea 
lui profesională sau didactică 
anterioară. Și vom numi în 
funcție o persoană pregătită. Noi 
vom veni cu o lege care prevede 
un mecanism de evaluare și a 
instituțiilor afl ate sub control 
parlamentar, prin care să evaluăm 
performanța acestor instituții, a 
celor care au fost desemnați în 
cadrul lor. Și în funcție de evaluări 
vom lua o decizie. Unii, probabil, 

vor pleca singuri, alții mai puțin 
singuri, dar vom fi  foarte sinceri 
și pragmatici totodată. Dacă 
instituția nu a livrat ani de zile 
rezultate, la ce să-i ținem? 

— Și acum la modul cel mai 
serios: se va ajunge și până la 
fotoliul procurorului general? Ori 
dl Stoianoglo susține insistent că 
el nu a încălcat legea și nu vede de 
ce ar trebui demis…

— Da, se va ajunge la orice 
funcție în statul acesta, la orice 
funcționar care nu își onorează 
sarcinile. Nu este nimeni 
inamovibil în fața inacțiunii și 
legii. Faptul că cineva a ajuns 
printr-un concurs acolo și nu a 
reușit să livreze rezultate din varii 
motive – nu a putut sau nu a vrut, 
nu a avut suport nu știu de care. Da, 
poate a fost rezistența sistemului. 
Dar atunci cauți soluții, ieși în 
public cu declarații: „Eu încerc 
să fac asta și asta, dar există niște 
opozanți în instituție, în sistem 
care nu-mi permit și am nevoie 
de ajutorul parlamentului, în 
speță, pentru a crea un mecanism 
de împrospătare, modifi care a 
legislației”. Așa se procedează. 
Dacă nu faci aceasta, înseamnă 
că îți asumi plenar succesul sau 
insuccesul activității instituției pe 
care o conduci.

— Așadar, să înțelegem că 
s-ar putea să se zdruncine multe 
fotolii, nu?

— Nu există fotoliu care ar fi  
intangibil. Pentru că nu pentru 
asta noi am fost aleși de cetățeni să 
stăm și să ne rugăm la un fotoliu. 
Face omul treabă – succes, tot 
respectul, nu reușește din varii 
motive – mulțumim frumos, cu 
altă ocazie, evaluăm conform legii, 
ne regăsim în alt domeniu.

— Pe de altă parte, ca să 
organizezi un concurs și să aduci 
oameni competenți în fruntea 
unor instituții, durează mai mult 
timp, iar PAS a promis că va livra 
rezultate cât mai curând.

— Vom face tot posibilul ca 
să nu tărăgănăm. De exemplu, 
dacă ne referim la instituții de 
drept, nu noi vom fi  cei care vor 
lua deciziile, ci vom crea condiții 
pentru cei care trebuie să ia 
deciziile respective. În instituțiile 
care sunt sub control parlamentar, 
acolo deja responsabilitatea ne 
revine nouă. De altfel, nouă ne 
revine responsabilitatea directă 
să dăm republicii cât mai repede 
o Comisie Electorală Centrală, 
mingea asta e la noi. Și intenționăm 
să o facem pe la 15 septembrie, 
dacă nu greșesc. Aici nu mai 
avem cum aștepta, va trebui să ne 
mobilizăm repede, pentru că avem 
alegeri locale parțiale în toamnă. 

— Ex-procurorul general 
Corneliu Gurin spunea despre 
intenția PAS de a evalua 
judecătorii și procurorii: „Dacă 
nu sunt doriți anumiți oameni, 
atunci trebuie demiși, codașii pot 
fi  considerați integri, dar nu se 
poate miza pe rezultate serioase 
din partea lor”. Să credem că 
nu renunțați nici la evaluarea 
judecătorilor și procurorilor?

— Trebuie demiși, dar de 
cine – de Consiliul Superior al 

Procurorilor (CSP)? Și acum vă 
întreb eu – este capabil CSP-ul 
să facă lucrul acesta? Pentru că 
de fi ecare dată când ajungeam 
să mergem sau nu pe calea 
evaluării externe, e valabil lucrul 
acesta doar pentru procurori 
sau și pentru judecători, noi 
întrebam dezinteresat: „Există 
masă critică sau există voință 
în cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii (CSM), CSP de 
a spune:  fraților, stimați colegi, 
haideți că suntem de râsul râsului, 
toată țara ne are pe toți 400 și 
ceva de judecători și vreo 800 de 
procurori. Avem și  oameni de 
treabă, judecători și procurori, 
haideți, domnilor, să facem regulă 
singuri în sistem”. Noi, politicienii, 
nu vedem pornirea asta, masa 
critică din interiorul sistemului 
să facă lucrul acesta. Și atunci 
noi n-avem timp de așteptat, va 
trebui să-i impulsionăm prin 
aceste mecanisme de evaluare, 
inclusiv externă. Când vom vedea 
că deja apare o masă critică de 
judecători, procurori, organele 
lor de autoguvernare, CSM și 
CSP, încep să miște lucrurile, nu 
mai sunt propuși președintelui 
parlamentului pentru a fi  numiți 
în funcție judecători cu probleme 
de integritate, atunci vom spune: 
„Domnilor, felicitări, sistemul 
funcționează, se auto-purifi că”. 
Eu sunt sigur că sunt acolo 
oameni integri, ei doar trebuie 
cumva identifi cați, încurajați 
să iasă în prima linie, să devină 
vocali la Adunarea Generală a 
Judecătorilor, a procurorilor și să 
spună: „Da, noi suntem capabili 
singuri să facem regulă în sistem”. 
Înțeleg că ei cumva sunt jenați că 
vine cineva din afară și încearcă să 
îi evalueze, dar dacă nu merge, nu 
vă supărați, va trebui să împingem 
noi un pic carul acesta.

— Mulți experți din domeniu 
sunt circumspecți – ca nu cumva 
procurorii și judecătorii „lor” 
să devină ulterior procurorii și 
judecătorii „noștri”.

— Unicul lucru care ne 
interesează este ca justiția să 
funcționeze. Pentru că în caz 
contrar noi, mergând la alegători, 
primim cucuie. Baia de mulțime 
ne întreabă: „De ce se întâmplă 
așa? Cum se întâmplă că în 
parlament ajung deputați hoți?” 
Și ne vine greu să explicăm de ce 
așteptăm o decizie defi nitivă și 
de 40 și ceva de ori se amână o 
judecată la Curtea de Apel Cahul. 
Și atunci, nu vă supărați, stimați 
magistrați.

— Dar răspunsul acesta totuși 
trebuie să-l dea justiția, și nu 
politicul?

— Absolut de acord. Să spună 
odată e vinovat sau nu-i vinovat, 
acesta e interesul public. Tot, s-a 
terminat cu justiția la telefon, nu 
mai merge. Modelul acesta duce 
la cataclisme, furturi bancare, la 
scheme de delapidare a banului 
public, la oameni în stradă etc. 
Gata, s-a terminat! Nu mai vrem 
ca cetățenii să ne ceară socoteală 
nouă: „Când în parlament n-o să 
mai ajungă hoți?” 

La Chișinău, luni Guvernul Gavrilița a dat start curățeniei 
instituțiilor de stat. Despre schimbările ce urmează a le promova 

noua guvernare în interviul corespondentului nostru de la Chișinău, 
Nicolae MISAIL, realizat în ajun cu președintele Parlamentului 
Republicii Moldova, Igor GROSU.

Chi i ă l i G l G iliț d t t t ăț i i

SE CLATINĂ FOTOLIILE MULTOR ȘEFI, SE CLATINĂ FOTOLIILE MULTOR ȘEFI, 
INCLUSIV DE LA PROCURATURA GENERALĂINCLUSIV DE LA PROCURATURA GENERALĂ



PAGINA 9

Ziarul   Ploiestii
12 - 18 august 2021

OCOLUL PĂMÂNTULUI

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

Călugării tibetani îi pot ajuta pe oameni să ajungă pe Marte. 
Practicile tibetane milenare pot contribui la interacţiunea 

fi inţelor umane cu mediul planetei roșii.
Iuri Bubeev, șeful Departamentului de psihologie și psihofi ziologie 

al Institutului de probleme medicale și biologice al Academiei de 
Știinţe din Rusia, a recunoscut, într-un interviu acordat presei ruse, 
preluat de site-ul italian Rainews, că a efectuat o serie de expediţii 
știinţifi ce la vechile mănăstiri budiste din Tibet. Scopul acestei 
vizite a fost rezolvarea problemei supravieţuirii umane în condiţii 
extreme, inclusiv zborurile spaţiale de lungă durată, rezistenţa în 
spaţiile mici ale capsulei spaţiale și rezistenţa corpului uman la 
radiaţii. Soluţia ar fi  un fel de „hibernare”, numită știinţifi c anabioză: 
o stare de activitate vitală redusă a organismului, o tehnică pe care 
călugării tibetani o stăpânesc la perfecţiune prin meditaţie.

Inducerea astronauţilor într-o stare de „somn prelungit” în 
timpul zborului ar permite obţinerea inhibării metabolismului, 
condiţie în care organismul va folosi mai puţine resurse, ceea ce, 
foarte probabil, îl va face mult mai rezistent la radiaţii.

O perioadă lungă de „hibernare” poate oferi și benefi cii de ordin 
psihologic – astronauţii vor fi  mai puţin agasaţi și plictisiţi unii de 
ceilalţi și nu vor exista confl icte interpersonale.

Călugării budiști sunt de neegalat în atingerea stărilor modifi cate 
de conștiinţă. Din 2017 și până în prezent, cu acordul lui Dalai 
Lama, Iuri Bubeev a făcut trei călătorii în Tibet, fi ind interesat în 
principal de practicile de modifi care a conștiinţei, stări la care se 
ajunge prin multe ore de meditaţie, izolare și intonare monotonă 
a unei mantre, pentru a obţine concentrare profundă a gândurilor.

Oamenii de știinţă ruși, extrem de interesaţi de această stare 
modifi cată a conștiinţei, au studiat activitatea electrică a creierului 
celor mai avansaţi călugări practicanţi. Astfel, din cei 100 de 
călugări voluntari, au fost aleși opt pentru experimentare. În cursul 
cercetării, s-a făcut o descoperire știinţifi că: creierul meditatorului 
se poate deconecta complet de stimulii externi.

Dalai Lama a confi rmat că tehnica similară cu anabioza se afl ă și 
în arsenalul călugărilor din diferite mănăstiri, că se numește „delok”, 
dar că nu o stăpânesc mulţi oameni. O persoană perfect sănătoasă 
intră într-o stare semiletargică, în anabioză, și după ceva timp 
revine la vitalitatea obișnuită. O astfel de practică ar fi  ideală pentru 
zborurile spre Marte. Dalai Lama a fost de acord să împărtășească 
practica „delok” cu oamenii de știinţă ruși, însă mai întâi aceștia 
trebuie să ajungă la un nivel de înţelegere profundă a tehnicilor de 
meditaţie, pentru a putea face un transfer de la planul idealist la cel 
material. Un obiectiv care, cel puţin deocamdată, pare de neatins.

Acești soldaţi din umbră ar fi  militari, 
precum și civili recrutaţi de Pentagon. 

Obiectivul acestei „armate”, de peste 10 
ori mai mare ca număr decât elementele 
clandestine ale CIA, ar fi  să răspundă la 

o  nouă provocare pentru forţele speciale 
și spionii din lumea modernă: „reducerea 
semnăturii”, adică abilitarea de a călători și 
de a opera discret într-o lume în care a trece 
neobservat devine extrem de difi cil.

Prin urmare, majoritatea acestor 60.000 
de oameni ar fi  formată în primul rând 
din „luptători cibernetici”, care își petrec 
cea mai mare parte a timpului în faţa 
computerelor. Misiunea lor ar fi  să creeze 
personalităţi online false, folosind tehnici 
de „non-atribuire” și „atribuire proastă”, 
pentru a ascunde motivele prezenţei lor 
online, precum și identitatea lor reală, „în 
timp ce caută ţinte de mare valoare și strâng 
informaţii”. Sau pentru a infl uenţa reţelele 
sociale, relatează presa online. Alţii lucrează 
la piratarea sistemelor de supraveghere, 

pentru a preveni detectarea personalului 
afl at pe teren.

În fi ecare an, ar fi  necesare aproximativ 
900 de milioane de dolari, pentru ca acest 
sistem să funcţioneze, ceea ce, amintește 
Newsweek, relevă o „practică total de 
reglementată”, care „contravine legilor 
americane, Convenţiei de la Geneva, codului 
de conduită militar și responsabilităţi de 
bază”. Ancheta indică, de asemenea, 
asemănările cu tehnicile folosite de Rusia, 
denunţate pe scară largă în Statele Unite.

cești soldaţi din umbră ar fi militari o nouă provocare pentru forţele speciale

„ARMATA SECRETĂ” A PENTAGONULUI„ARMATA SECRETĂ” A PENTAGONULUI
Ne-am putea crede în intriga unui thriller sau a unui fi lm de spionaj. Site-ul 

american Newsweek a publicat o vastă investigaţie asupra a ceea ce numește 
„armata secretă” a Pentagonului. În prezent, Departamentul Apărării al SUA 
fi nanţează și direcţionează aproximativ 60.000 de persoane, adesea cu identităţi false, 
să îndeplinească misiuni în străinătate, dar și pe pământ american, comentează ziarul 
francez La Point.

DISCURSUL DISCURSUL 
KAMALEI KAMALEI 

HARRIS ÎN HARRIS ÎN 
GUATEMALA GUATEMALA 
A STÂRNIT A STÂRNIT 
POLEMICIPOLEMICI

Un apel „pentru a nu veni” în SUA, 
deoarece „veţi fi  trimiși înapoi” , a fost 

adresat de vicepreședintele american Kamala 
Harris, potenţialilor migranţi, în timpul unei 
misiuni în Guatemala unde a discutat cu 
președintele Alejandro Giammattei despre 
fenomenul migraţiei din ţara din America 
Centrală, relatează Las Stampa.

„Vrem să subliniem că scopul muncii 
noastre este să-i ajutăm pe guatemalezi 
să-și găsească speranţa acasă”, a spus Harris 
în timpul unei conferinţe de presă după 
întrevederea cu Giammattei. „Vreau să le 
spun clar oamenilor din această zonă. Nu 
veniţi!”, a adăugat vicepreședintele.

Cuvintele au stârnit controverse în 
întreaga lume. Chiar și în Italia, unde 
președintele formaţiunii Fratelli d’Italia, 
Giorgis Meloni, a scris pe reţelele sale 
sociale: „Vicepreședintele SUA și idolul de 
stânga Kamala Harris vorbește acum la fel 
ca Trump și se adresează imigranţilor care 
ar dori să intre în Statele Unite, spunând clar 
că imigraţia ilegală va fi  contracarată. Statele 
Unite vor continua ca să-și apere graniţele și 
legile, inclusiv prin „respingerea” celor care 
încearcă să intre ilegal. Așa cum face orice 
naţiune din lume, cu excepţia Italiei, ostatica 
stângii imigraţioniste. Ce spuneţi? Vom auzi 
iar tipicul strigăt de indignare al politicienilor 
locali, jurnaliștilor și intelectualilor sau vor 
pretinde și de data acesta că nu s-a întâmplat 
nimic?”

„Sunt bucuros și recunoscător că am reușit, împreună cu 
Namibia, să ajungem la un acord privind abordarea 

celui mai întunecat capitol din istoria noastră comună”, a declarat 
ministrul german de externe Heiko Maas, la Berlin. La peste 100 
de ani de la crimele comise de puterea colonială Germania în 
Namibia de azi, guvernul federal recunoaște faptele îngrozitoare 
drept genocid comis împotriva etniilor Herero și Nama. Într-o 
ceremonie în Parlamentul din Namibia, președintele federal Frank 
Walter Steinmeier își va cere ofi cial scuze, în numele Germaniei, 
pentru acele crime.

1,1 MILIARDE DE EURO PENTRU PROIECTE DE 
DEZVOLTARE

Urmașii victimelor vor fi  sprijiniţi de guvernul german cu peste 
un miliard de euro. „Ca gest de recunoaștere a suferinţei imense 
provocate victimelor, vrem să ajutăm Namibia și urmașii victimelor 
cu un program substanţial de dezvoltare și reconstrucţie, în valoare 
de 1,1 miliarde de euro”, a precizat Maas. Banii vor fi  folosiţi 
pentru proiecte derulate în următorii 30 de ani în ţinuturile în care 
trăiau etnicii Herero și Nama. Potrivit Ministerului de externe de 
la Berlin, la solicitarea părţii namibiene, se vor face investiţii în 
reforma fi nanciară, inclusiv în cumpărarea și extinderea de teren, 

agricultură, infrastructură regională, aprovizionarea cu apă și 
educaţie. Guvernul german a subliniat simultan că recunoașterea 
genocidului și crearea fondului de ajutorare nu constituie baze 
legale pentru solicitări de despăgubiri, ci este vorba de o obligaţie 
politic-morală asumată.

Namibia de azi a fost colonie germană între anii 1884 și 1915. 
În centrul dialogului de reconciliere s-au afl at faptele petrecute în 
perioada 1904-1908 în fosta colonie Africa de Sud-Vest-Germania, 
unde trupele Reich-ului german, conduse de Lothar von Trotha 
(1848-1920), au acţionat cu maximă brutalitate împotriva etnicilor 
Herero și Nama. Potrivit istoricilor, au fost uciși atunci aproximativ 
65.000 din cei 80.000 de etnici Herero și cel puţin 10.000 din cei 
20.000 de etnici Nama.

Ministrul german de externe a atras atenţia că acordul de 
reconciliere nu înseamnă că acest capitol întunecat al istoriei 
germane va fi  uitat. Este însă „un pas important de clarifi care a 
crimelor și de creare a unui viitor comun”.

agricultură infrastructură regională aprovizionarea cu apă și

RUŞII ÎNVAŢĂ DE LA CĂLUGĂRII BUDIŞTI RUŞII ÎNVAŢĂ DE LA CĂLUGĂRII BUDIŞTI 
„HIBERNAREA” ASTRONAUŢILOR„HIBERNAREA” ASTRONAUŢILOR

GERMANIA RECUNOAŞTE GENOCIDUL GERMANIA RECUNOAŞTE GENOCIDUL 
COMIS ÎN NAMIBIACOMIS ÎN NAMIBIA
Acordul de reconciliere cu Namibia a fost aprobat, după 

cinci ani de negocieri. Guvernul german califi că crimele 
împotriva etniilor Herero și Nama drept genocid și plătește 
miliarde de euro pentru proiecte de dezvoltare, conform 
Deutsche Welle.
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5. PREȘEDINTELE STATELOR UNITE 
NU CONDUCE AMERICA

Aceasta a fost catalogată ca fi ind cea mai 
ridicolă dintre teoriile conspiraţiilor, totuși ce 
poţi să spui când cel mai „puternic om de pe 
planetă” este „interzis”pe Twitter și „suspendat” 
– de pe Facebook? Singura concluzie logică 
este că „cel mai puternic om de pe planetă” este 
de fapt, un nimic în faţa corporaţiilor.

Trăim într-o epocă în care, pe zi ce trece, cele 
mai negre teorii conspiraţioniste se adeveresc 
sub ochii noștri. Certifi catele de vaccinare 
devin o realitate, iar cipul implantat sub piele 
nu mai este de mult o fantezie. Să vedem câteva 
fantezii „absurde” care s-au dovedit între timp 
a fi  adevărate.

6. VACCINUL POATE CAUZA CANCER
„Conspiraţioniștii” continuă să spună de 

ani buni că vaccinurile pot cauza cancer și că 
pot conţine elemente nocive, doar pentru a fi  
ridiculizaţi de „oamenii întregi la cap”, cu toate 
acestea afi rmaţiile lor nu puteau fi  mai aproape 
de adevăr.

Între 1955 și 1963, aproximativ 90% din 
copiii și 60% din adulţii din SUA au fost 
inoculaţi cu vaccinuri împotriva poliomielitei 
contaminate cu virusul cancerigen SV40.

Virusul SV40 a fost descoperit în anul 1960 
în celulele rinichilor de maimuţă, iar ulterior 
s-a constatat ca vaccinul Salk antipoliomielitic, 
administrat între 1955 și 1963 în Statele 
Unite, a fost contaminat cu SV40 expunând 
aproximativ 100 de milioane de oameni. 
Producătorul cultivase virusul pe rinichi de 
maimuţă. Cazul este extrem de cunoscut și 
documentat și a fost studiat extensiv.

Un fel de alte poliomavirusuri, SV40 
este un virus ADN care este cunoscut că are 
potenţialul de a provoca tumori la animale, dar 
cel mai adesea persistă ca infecţie latentă fără a 
cauza nimic.

7. ARME CARE POT PROVOCA 
INFARCTUL

Una dintre realităţile conspiraţioniste care a 
făcut și încă mai face multă vâlvă în cercurile 
militanţilor antisistem este folosirea unor arme 
care pot provoca infarctul. Numeroși patrioţi 
au murit peste tot în lume de infarct sau de atac 
cerebral în momente total nepotrivite, lăsând 
în urmă o mulţime de întrebări. Dincolo de 
teorie, se cunoaște că există câteva arme care 
pot provoca o moarte fară „urme”, cauzând 
infarctul.

PISTOLUL „INFARCT” CIA
Informaţii despre această armă provin 

dintr-o  audiere în Senatul american, în 1975, 
în cadrul comisiei „Church Committee”. Arma 
a fost prezentată comisiei și apare și într-un 
clipă video al audierii. Este vorba de un pistol 
care funcţionează cu electricitate, fi ind capabil 
să tragă un mic proiectil până la distanţă de 
100 de metri. Proiectilul se dizolvă integral 
în timp și eliberează o toxină care cauzează 
victimei infarct. În urma sa, arma nu lasă decât 
o mică înţepătură, iar victima poate chiar, în 
funcţie de proiectil, să nu simtă nimic.

SPRAY-UL UCIGAȘ
În 1961, un spion KGB pe nume Bohdan 

Stashynsky avea să fugă din Berlinul de Est în 
Berlinul de Vest, împreună cu soţia sa germană, 
și să aducă informaţii despre o armă teribilă 
pe care chiar el o folosise pentru asasinarea a 
doi dizidenţi. Era vorba de un spray letal, care 

trebuia doar pulverizat în direcţia victimei, iar 
vaporii emanaţi o ucideau într-un timp foarte 
scurt.

„UMBRELA BULGĂREASCĂ”
Umbrela bulgărească este o umbrelă care 

ascunde un mecanism pneumatic ce trage o 
mică bilă ce conţine ricin concentrat. Are o tijă 
scobită, în care se așează o bilă cu niște orifi cii 
în care se afl ă otrava. O astfel de umbrelă a fost 
folosită pentru asasinarea scriitorului bulgar 
disident Georgi Markov pe podul Londrei, în 2 
septembrie 1978, acesta murind câteva zile mai 
târziu. În urma acestui incident, dispozitivul 
ucigaș și-a căpătat numele de „umbrela 
bulgărească”.

8. OPERAŢIUNEA MOCKINGBIRD
Adepţii realităţii conspiraţiei continuă să 

afi rme că nu putem avea încredere în presa 
mainstream, deoarece jurnaliștii acestui 
tip de presă, denumită la noi și „naţională”, 
nu au cum să rămână independenţi. Dacă 
la noi ar fi  de ajuns să menţionăm numele 
fostului agent secret Robert Turcescu, care s-a 
autodeconspirat, la case mai mari fenomenul 
este mult mai complex. În Statele Unite, pe 
ici pe acolo, mai funcţionează libertatea de 
exprimare și așa afl ăm din când în când câte 
ceva.

Operaţiunea Mockingbird a fost un 
program al Agenţiei Centrale de Informaţii 
a Statelor Unite (CIA) care a început în 
primii ani ai Războiului Rece și a urmărit să 
manipuleze populaţia prin mass-media în 
scopuri propagandistice.

Potrivit autorului Deborah Davis, 
Operaţiunea Mockingbird a recrutat 
principalii jurnaliști americani într-o reţea de 
propagandă. Sprijinul CIA pentru grupurile 
de jurnaliști, dar și de activiști civili, a fost 
deconspirat atunci când un articol din revista 
Ramparts, din 1967, a dezvăluit că Asociaţia 
Naţională a Studenţilor din SUA a primit 
fi nanţare de la CIA.

În 1975, investigaţiile „Church Committee” 
au arătat legăturile agenţiei CIA cu jurnaliști și 
grupuri civice. De-a lungul timpului, o serie 
de alte dovezi au întărit ideea că Statele Unite 
au în continuare un program de manipulare a 
opiniei publice pe care îl activează în anumite 
situaţii.

9. FUMATUL DĂUNEAZĂ GRAV 
SĂNĂTĂŢII

Deși astăzi pare un aspect cunoscut de toată 
lumea, în trecut a fost puţin altfel. Companiile 
producătoare de ţigări cunoșteau că fumatul 
este periculos și că își expun consumatorii la 
boli grave, dar au preferat să tacă. Mai mult 
decât atât, între anii 1930-1950, mai multe 
companii de tutun au demarat o campanie 
de publicitate agresivă în care doctorii 
recomandau „fumatul”!

În clipul Camel, mai mulţi doctori erau 
întrebaţi ce marcă de ţigări consumă, iar 
toţi răspundeau „Camel”. Aceasta nu a fost 
tot: ţigările ajunseseră să fi e recomandate de 
medici persoanelor cu gâtul iritat, femeilor 
însărcinate și persoanelor depresive.

Legătura dintre fumat și cancerul de plămâni 
a început să fi e observată din anii 1940, dar 
atunci nu era vorba decât de o „conspiraţie”.
La începutul anilor 1950, cercetările arătau o 
legătură statistică incontestabilă între fumat și 
cancerul pulmonar, dar abia la sfârșitul anilor 

1990, Philip Morris a recunoscut că fumatul 
poate provoca cancer și abia la începutul 
anilor 2000, producătorii de ţigări au introdus 
avertismentele pe produsele lor.

10. GUVERNELE ÎȘI URMĂRESC 
ACTIVITATEA ONLINE

Conform unui raport publicat de Electronic 
Frontier Foundation (EFF), o organizaţie 
nonprofi t majoră care apără libertăţile civile 
în lumea digitală, guvernul Statelor Unite 
accesează datele utilizatorilor unor platforme 
publice și aplicaţii. În 2016, guvernul Statelor 
Unite a trimis către Facebook cel puţin 
49.868 de cereri, pentru a accesa date despre 
utilizatori. În aceeași perioadă de timp, a mai 
trimis 27.850 de solicitări către Google și 9.076 
către Apple.

11. VREMEA A FOST MILITARIZATĂ, 
IAR GUVERNELE LUMII DUC UN 

RĂZBOI METEOROLOGIC
Faptul că statele puternice duc un război 

„meteorologic” încă este considerat de mulţi o 
banală „teorie a conspiraţiei”, totuși numeroase 
informaţii au ieșit la iveală în a doua jumătate a 
secolului XX, care transformă această „teorie” 
într-un fapt istoric.

În anii 1950, în Statele Unite, controlul 
vremii a fost un subiect major de discutat: au 
existat atât audieri în Congres, cât și articole 
în principalele publicaţii care investigau dacă 
acest fapt ar putea fi  posibil și dacă exista un 
program în acest sens. În 1963, Fidel Castro 
a acuzat ofi cial Statele Unite că au dirijat 
uraganul Flora, care a ucis cel puţin o mie 
de oameni în Cuba. Iar, potrivit unui articol 
dintr-un număr din 1958 din revista Popular 
Science, oamenii de știinţă americani se 
temeau că „rușii ar putea fi  în faţa noastră în 
ceea ce privește controlul vremii”.

ȘI RUSIA POATE CONTROLA 
VREMEA

În 2010, BBC publica un articol intitulat 
„Russian appeal of weather control” („Rusia 
apelează la controlul vremii”). Articolul 
pornește de la faptul că niciodată în istoria 
recentă a Rusiei parada militară dedicată Zilei 
Naţionale nu a fost perturbată de vreme rea. 
Articolul discuta în cel mai știinţifi c mod cu 
putinţă despre impactul pe care îl are asupra 
mediului faptul că Rusia își poate controla 
vremea și că poate să trimită zăpada departe 
de Moscova.

Ar mai fi  de menţionat faptul că, în timpul 
războiului împotriva fostei Iugoslavii, SUA nu 
au putut să-și folosească pe deplin sistemul de 
rachete ghidate cu laser, din cauza condiţiilor 
meteorologice precare, care au durat aproape 
pe întreaga perioadă a confl ictului. 

STATELE UNITE RECUNOSC CĂ S-AU 
FOLOSIT DE VREME ÎN RĂZBOI

În timpul războiului din Vietnam, 
începuseră să apară numeroase zvonuri despre 
infl uenţarea vremii de către Statele Unite în 
acest război. Un articol publicat în Seince, 
în 1972, spunea: „În ultimul an, zvonurile și 
speculaţiile, alături de dovezi ocazionale și 
circumstanţiale, s-au acumulat la Washington, 
în sensul că armata a încercat să crească 
precipitaţiile în Indochina, pentru a împiedica 
infi ltrarea inamicului în Vietnamul de Sud”. 

Dar secretarul apărării lui Nixon , Melvin 
Laird, a răspuns categoric unui senator: „Nu 
ne-am angajat niciodată în acest tip de activitate 
în Vietnamul de Nord”??.(Sud??)

Cum era normal, toată lumea a observat 
că Statele Unite nu au negat că ar avea un 
asemenea program sau că ar fi  fost folosit în 
Laos, Cambodgia sau Vietnamul de Sud.

ADEVĂRUL A IEȘIT LA SUPRAFAŢĂ
Într-o audiere a Senatului, Dennis 

J. Deoolin, secretar adjunct al apărării, și 
locotenent-colonel Ed Soyster din armata 
americană, reprezentând șefi  de Stat Major, au 
declarat Comitetului senatorial pentru relaţii 
externe (Senate Foreign Relations Committee) 
că, în acea perioadă, au avut 2.602 misiuni 

de „presărare a norilor”, misiuni efectuate 
dintr-o bază a Forţelor Aeriene din Th ailanda. 
În aceste misiuni, s-a aruncat peste nori un 
total de 47.409 canistre de iodură de argint 
sau iodură de plumb, care au produs ploaie 
peste Vietnamul de Nord, Vietnamul de Sud, 
Cambodgia și Laos, începând cu data de 20 
martie 1967.

Într-o scrisoare publicată de Comitetul 
senatorial pentru relaţii externe în ianuarie 
1974, fostul secretar al apărării, Laird, și-a cerut 
scuze pentru negarea sa categorică în 1972. 
„Tocmai am fost informat”, a scris domnul 
Laird, „că astfel de activităţi s-au desfășurat în 
Vietnamul de Nord în 1967 și din nou în 1968”.

12.  REVOLUŢIA „FURATĂ” DIN 
DECEMBRIE 1989

Deși astăzi pare un „fapt istoric”, în perioada 
1990-2000, cei care afi rmau că gruparea 
Iliescu-Roman-Voiculescu au dat o lovitură 
de stat cu sprijin rusesc, erau consideraţi 
„conspiraţioniști”, iar povestea era catalogată 
ca o simplă și ridicolă „teorie conspiraţionistă”. 
La acea dată, „raţionalii”, unii deveniţi 
„jurnaliști progresiști” între timp, îl ridicau în 
slăvi pe Ion Iliescu și promovau ideea că acesta 
ar fi  „emanat din mulţime” și că nu se cunoștea 
cu Petre Roman. Între timp, marea majoritate 
a jurnaliștilor și istoricilor afi rmă fără perdea 
că Ion Iliescu și gruparea sa au dat, în 1989, o 
lovitură de stat cu ajutorul URSS.

13. CONSPIRAŢIA BECULUI
Light Bulb Conspiracy (conspiraţia becului) 

spune că de fapt, companiile care produc 
electrocasnice fi xează o dată de expirare pentru 
produsele lor. Durata de viaţă a unui produs 
nu trebuie să fi e nici prea scurtă, în așa fel încât 
să enerveze clientul, dar nici prea lungă, să 
pericliteze vânzările companiei. Astfel, undeva 
între doi și cinci ani, consumatorii sunt nevoiţi 
să-și înlocuiască electrocasnicele.

A fost observată pentru prima oară la 
becurile incandescente, a căror durată de 
viaţă a început să scadă proporţional cu 
creșterea vânzărilor și a fost constatată în mod 
indiscutabil la imprimantele cu cerneală care 
se blochează după un număr de foi printate.

Compania„Planned Obsolescence”, cum 
mai este numită, se bazează pe existenţa, în 
1920, a Cartelului Phoebus, ce a constat într-o 
înţelegere a producătorilor de becuri, precum 
Philips, General Electric, Osram, spre a reduce 
durata de viaţă a becurilor, pentru a crește 
vânzările.

14. OZN – OBIECTE ZBURĂTOARE 
NEIDENTIFICATE

Deși atât Statele Unite, cât și fostul URSS 
au negat existenţa unui program de cercetare 
a fenomenelor OZN și a posibilelor legături 
cu viaţa extraterestră, desecretizarea unor 
documente a atestat faptul că fenomenul era 
cercetat asiduu.

În 2017, Th e New York Times a estimat că 
programul spaţial american dedicat OZN-
urilor s-ar ridica la suma de 22 milioane de 
dolari anual.

15. PROJECT SUNSHINE DIN SUA  
Catalogată ca fi ind cea mai ridicolă 

conspiraţie, această teorie acuza guvernul 
Statelor Unite că fură cadavre pentru 
experimente.

Și, în realitate… guvernul Statelor Unite 
a pus la cale o reţea mondială pentru a fura 
cadavre și părţi de cadavre de copii pentru a 
face experimente pe ele. Deoarece aveau nevoie 
de ţesuturi tinere pentru teste nucleare, au pus 
la cale, în 1953, o reţea mondială de agenţi, 
pentru a găsi copii decedaţi recent. Timp de 
50 de ani, au prelevat probe, membre și chiar 
trupuri de copii, fără a cere permisiunea a 
peste 1.500 de familii îndurerate.  

Există numeroase alte așa-zise „teorii 
ale conspiraţiei”, de la otrăvirea băuturii 
în perioada prohibiţiei, la certifi cate de 
vaccinare, care, în timp, s-au dovedit a fi  
adevărate.

15 TEORII ALE CONSPIRAŢIEI” ALTCEVA 15 TEORII ALE CONSPIRAŢIEI” ALTCEVA 
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 BERBEC
Sunteți foarte inspirat în 
această perioadă și aveți 
câteva idei foarte strălucite 
care atrag atenția șefului 

dumneavoastră. În ceea ce privește 
relația de cuplu, astrologii vă recomandă 
să nu uitați să fi ți romantic din când în 
când. Aveți o problemă interioară de 
ceva timp care nu vă dă pace. Vorbiți cu 
o persoană mai în vârstă, iar asta vă 
schimbă starea și vă face să vă simțiți 
mult mai bine.
 

 TAUR
Aveți o întâlnire 
importantă care necesită 
destul de multă pregătire 
psihică. Nu uitați să 

țineți cont de sfaturile partenerului sau 
ale prietenilor. Sunteți invitat la o 
petrecere organizată de către colegii dvs. 
de muncă. Astrologii vă recomandă să 
mergeți, veți putea lega prietenii în afara 
ariei legate de muncă și chiar veți putea 
duce la bun sfârșit anumite proiecte.

          GEMENI
Deși ați avut o perioadă 
foarte bună din punct de 
vedere material, a venit 
momentul să vă 

economisiți mai mult, pentru că vă 
gândiți să vă cumpărați o casă. Discuțiile 
cu partenerul de viață vă schimbă radical 
ideea despre o anumită problemă. Vă 
îndepliniți o dorință pe care o aveți de 
ceva timp, să mergeți la casa din 
copilărie. Vă umple de fericire și energie 
pozitivă.

 RAC
A fost un interval plin de 
dezamăgiri, atât de la 
prieteni, cât și de la 
colegii de la serviciu, dar 

asta se termină începând cu zilele care 
urmează. Sunteți într-o perioadă în care 
vă simțiți formidabil, iar astfel vă puteți 
arăta adevăratele dvs. valori la locul de 
muncă. Îi dați o întâlnire persoanei 
iubite și vă gândiți serios să faceți pasul 
cel mare. 

 LEU
Sunteți dispus să 
negociați foarte mult și 
aveți și norocul să și 
câștigați de pe urma 

acestor discuții. Aveți toată susținerea 
din partea familiei, iar asta vă motivează 
foarte mult. Va trebui să plecați într-o 
scurtă călătorie pentru a vedea o rudă 
mai în vârstă. Aveți o întâlnire destul de 
importantă, iar persoanele nu vă iau în 
serios din cauza entuziasmului. 

                       FECIOARĂ
Reușiți să vă rezolvați o 
veche problemă 
fi nanciară cu ajutorul 
unor economii.

Astrologii vă recomandă să vă dedicați 
mai mult timp familiei și să nu vă 
încălcați promisiunile. Vă simțiți apreciat 
de către persoana iubită și îi faceți o 
surpriză. Plecați într-o mică excursie 
alături de partenerul de viață. E bine să 
petreceți cât mai multe zile de acest gen 
alături de familie.

                         BALANȚĂ
Contribuiți la un proiect 
care va avea un mare 
succes după terminarea 
acestuia. Balanțele au 

depus foarte mult efort în ultima 
perioadă, iar asta se vede la salariul 
primit de la locul de muncă. Fiți mai 
atenți la relația cu copiii, ieșiți la un loc 
de joacă și bucurați-vă de prezența celor 
mici. Vor veni niște musafi ri pe care nu îi 
așteptați, dar vă bucurați de prezența lor.

                 SCORPION
Anumiți prieteni vă 
invită să mergeți într-o 
drumeție cu ei. E bine să 
nu refuzați, după ultima 

perioadă, aveți nevoie de așa ceva. 
Încercați să nu vă gândiți prea tare la 
cheltuieli. Stați la povești cu câțiva 
prieteni pe care nu i-ați mai văzut de 
ceva timp. Uitați de oboseală și vă simțiți 
extraordinar de bine că ați luat o pauză 
de la tot. Este o perioadă destul de 
stresantă, iar această întâlnire vă ajută 
foarte mult.

           SĂGETĂTOR
Sunteți lăudat pentru 
ideile pe care le-ați tot 
propus în ultima 
perioadă. Aveți grijă 

cum și cui le spuneți, pentru că veți 
putea avea de pierdut.  Relațiile cu 
familia și prietenii sunt destul de 
armonioase în ultima perioadă. Vă 
apucați de un sport nou, deși nu aveați 
asta programat. Vă place să fi ți din ce în 
ce mai spontani în ultima perioada, iar 
asta vă umple de fericire. 

                 CAPRICORN
Vă duceți la bun sfârșit 
planul pe care îl tot 
făceați cu persoana 
iubită. Relația cu 
persoana iubită este din 

ce în ce mai bună și vă gândiți să faceți 
pasul cel mare. Pentru Capricornii 
singuratici nu este perioada foarte bună 
pentru a întâlni pe cineva. Niște prieteni 
vă roagă să le fi ți nași la cununia 
religioasă. Astrologii vă recomandă să 
acceptați cu drag acest lucru.        

               VĂRSĂTOR
Sunteți apreciat de către 
familie și prieteni față de 
rapiditatea de care dați 
dovadă. Astrologii vă 

sugerează să nu neglijați relația cu 
partenerul de viață. Un prieten vă scoate 
la o cafea să mai schimbați puțin vibe-ul. 
Vă simțiți destul de bine în compania 
acestuia. Pe planul profesional o duceți 
destul de bine însă încă mai aveți câteva 
proiecte de terminat. 

 PEȘTI
Sunteți dispus să faceți 
promisiuni multor 
persoane în ultima 
perioadă și să nu le 

respectați, ceea ce vă face să aveți discuții 
destul de aprinse cu familia și prietenii. E 
bine să vă luați câteva zile de pauză și să vă 
puneți totul în ordine, apoi să discutați cu 
calm. Mergeți la o petrecere și cunoașteți o 
persoană cu care doriți să colaborați. Vă 
simțiți foarte bine în compania acestor 
oameni și vă distrați de minune. 

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:

PIERDERI DE MEMORIE?PIERDERI DE MEMORIE?

Editorial de 
Mariana PODEANU; 
www.ziarulploieştii.ro

CE, MEDALII LA JOCURILE OLIMPICE?CE, MEDALII LA JOCURILE OLIMPICE?  
NE DAU CU PIB-U-N FAȚĂNE DAU CU PIB-U-N FAȚĂ

Specialiștii de la Universitatea Harvard din 
SUA avertizează că dietele bogate în colesterol 

și grăsimi nesănătoase ar putea accelera formarea 
plăcilor beta-amiloide, depozite de plăci de proteine, 
care sunt asociate cu distrugerea celulelor creierului, 
aspect specifi c bolii Alzheimer. Un studiu publicat în 
revista „Analele de neurologie” arată că persoanele 
care au consumat multe grăsimi saturate (ca de pildă 
carne roșie și unt) au avut rezultate mai slabe la 
testele de gândire și de memorie.

Legumele cu frunze verzi
Varza, spanacul, broccoli și alte legume 

cu frunze verzi sunt bogate în substanţe nutritive 
necesare pentru menţinerea sănătăţii creierului, cum 
ar fi  vitamina K, luteină, folaţi, betacaroten. Consumul 
regulat poate ajuta la încetinirea declinului cognitiv.

Peștele gras
Este o sursă excelentă de acizi grași 

Omega-3, un tip de grăsimi sănătoase. Specialiștii 
au găsit o asociere între acizii grași Omega-3 și un 
nivel scăzut de plăci de proteine (beta-amiloide), 
dăunătoare creierului. Consumă pește cel puţin de 
2 ori pe săptămână, în special din cel gras, somon, 
sardine, ton, anșoa, hering, macrou. Alte surse 
bune de acizi grași Omega-3 sunt seminţele de in, 
avocadul, nucile. Cere sfatul medicului în privinţa 
administrării de suplimente de acizi graşi esenţiali 
Omega-3.

Fructele de pădure
Flavonoidele sau pigmenţii naturali care le 

conferă fructelor culoarea inensă pot contribui la 
îmbunătăţirea memoriei. Murele, afi nele, coacăzele 
negre, zmeura sunt o sursă bogată de antocieni şi alte 

fl avonoide cu proprietăţi puternic antioxidante, care 
pot sprijini funcţia de memorie. Poţi consuma fructe 
fi e proaspete, fi e după ce le-ai decongelat.

Cafeaua
Cofeina din ceaşca de cafea sau ceai ar 

putea oferi mai mult decât un simplu impuls de 
concentrare pe termen scurt. Ar putea ajuta, de 
asemenea, la consolidarea noilor amintiri, potrivit 
unor cercetări. Oamenii de ştiinţă de la Universitatea 
Johns Hopkins din SUA le-au cerut participaanţilor 
să observe o serie de imagini şi apoi să le fi e un 
placebo, fi e 200 mg de cofeină. Mai mulţi participanţi 
din grupul consumatorilor de cofeină au reuşit să 
identifi ce corect imaginile în ziua următoare.

Nucile şi seminţele
Sunt surse excelente de proteine şi grăsimi 

sănătoase.Nucile sunt bogate într-un anumit tip de 
acid gras esenţial Omega-3, acidul alfa-linolenic 
(ALA), care ajută la scăderea tensiunii arteriale şi 
protejează arterele. Este benefi c atât pentru sănătatea 
inimii, cât şi a creierului. În plus, nucile, sursă bună 
de vcitamina E, ar putea ajuta la prevenirea declinului 
cognitiv, în special la vârstnici.

Cu fi ecare ediție a 
Jocurilor Olimpice 

ne numărăm medalii și 
constatăm că sunt din ce 
în ce mai puține. Ne ajung 
acum, ca și la Rio, degetele 
unei mâini, iar pentru noi, 
ăștia contemporani cu Los 
Angeles, de pildă, ne vine 
cu greu să ridicăm de jos 
privirea.

De fi ecare dată însă, 
decidenții, cei care au la 

un buzunar arici, la celălalt un șarpe care-i mușcă 
atunci când vine vorba să dea bani la sport, ridică 
din umeri a neputință. Și ne livrează drept în nas deja 
mult-însușita frază. Că nivelul sportului e un indice 
real la tot ceea ce înseamnă România, cu industrie, 
economie, etc. 

Practic, ne dau cu PIB-u-n cap. Pentru că fi x în ceea 
ce ne privește, se poate face următoarea paralelă, așa 
cum m-a inspirat fostul coleg de la Gazetă și actual 
consilier al FRF, Andrei Vochin, într-un editorial din 
Fanatik. Suntem pe locul 47 în lume ca Produs Intern 
Brut, spune Vochin, iar noi ca națiune pe medalii 
tocmai ce-am încheiat pe locul 46 la Tokyo. Deci?

Ei bine, nu mai știu ce era cu PIB-ul în 84, dar 
sigur vă amintiți de acel memorabil loc al doilea pe 

națiuni cu 53 de medalii. Să mai zic și să vă enervez 
puțin că ungurii, cu al lor PIB 57, au luat acum acasă 
vreo 11 medalii, parcă?

Nu știu și cred din ce în ce mai mult că n-are a 
face coada vacii cu ștampila primăriei. Și ca de obicei, 
diversionismul sau, dacă vreți, pisica deghizată tot e 
moartă și aruncată în altă curte.

În urmă cu mulți ani, Gică Hagi striga la jurnaliști 
să nu mai strâmbe pe sub mustață. Și să le facem 
statui fi indcă în douăzeci de ani, vom spune adio 
fotbalului performant în România. Cam atât a durat, 
fără să aprofundez deplin tabloul de ansambu, este 
sufi cient să știți că vicecampioana a părăsit Europa 
eliminată de o echipă din Kazahstan, iar noua 
Craiovă a spus adio competițiilor continentale din 
cauza unor albanezi. Altădată, în vremurile lui Hagi, 
Laci sau Karagandy ar fi  fost probabil niște echipe cu 
jaloane, de care ți-era milă să le dai cât poți...

Dar fi indcă subiectul era olimpiada, o altă profeție 
trebuie să revină în atenția tuturor, să fi e dezbătută și 
analizată. În urmă cu 21 de ani, șeful COSR de atunci, 
Ion Țiriac, tocmai se întorsese de la Sidney cu vreo 
26 de medalii, dacă nu mă înșel. Dar îi transmitea 
președintelui Emil Constantinescu mesajul următor, 
cu privire la strategii de țară în sport, sistem și 
investiții: “Domnule președinte, dacă noi nu începem 
să semănăm vă garantez că în 15 ani nu mai ajungem 
în primele 35 de ţări”. Quod erat demonstrandum.

Ai grijă şi la alimentaţie!Ai grijă şi la alimentaţie!

Cercetările în nutriţie sugerează că hrana ar putea infl uenţa riscul de a dezvolta demenţă pe măsură 
ce înaintăm în vârstă. Este nevoie, așadar, să-i dăm creierului un „combustibil” benefi c, alcătuit 

din legume, fructe, grăsimi sănătoase și alimente bogate în vitamine și minerale.

flavonoide cu proprietăţi puternic antioxidante care

ALTE MODALITĂŢI DE A-ŢI PROTEJA MEMORIA
· Atenţie la consumul de zahăr, mezeluri, făină, alcool.
· Nu uita de sport! Un minimum de 3 plimbări pe 
săptămână are efecte benefi ce asupra sănătăţii.
· Renunţă la fumat. 
· Prpogramează-te pentru un control de rutină. Astfel, 
vei afl a cum să-ţi menţii o greutate normală.
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RECORDURI PENTRU PLOIEȘTENI ÎN GERMANIA

Fotbal

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

Patru dintre sportivii secţiei de 
patinaj viteză a CSM Ploieşti, 

care  activează în parteneriat 
cu CSM Sibiu, au participat, în 
perioada 25 iulie – 7 august, la un 
stagiu de pregătire centralizată 
al lotului naţional de juniori al 
României, găzduit de Patinoarul 
Olimpic „Max Aicher Arena” din 
Inzell (Germania) şi organizat de 
Federaţia Internaţională de Patinaj 
(ISU). Sub comanda antrenorului 
Marius Băcilă, cei patru sportivi – 
Adrian Fierar (junior I), Sebastian 
Mihalache, Eduard Niţu şi Rareş 
Moldanschi (juniori II) – au avut 
prilejul să se pregătească în condiţii 
foarte bune, benefi ciind zilnic de 
câte 3 ore pe gheaţa modernului 

patinoar din Inzell, dar şi să 
participe la două concursuri 
internaţionale, în care şi-au realizat 
baremele de califi care la diferite 
competiţii pentru sezonul 2021-
2022.

Primul concurs s-a desfăşurat 
pe 30 iulie, iar sportivii ploieşteni 
au avut următoarele performanţe: 
Adrian Fierar – 500 metri, record 
personal; 1500 metri, record 
personal şi baremul pentru 
participare la Jocurile Olimpice de 
la Beijing (2022) la proba de Mass 
Start; Eduard Niţu – 500 metri şi 
1000 metri, recorduri personale 
şi baremele de participare la 
Campionatul Mondial de Juniori; 
Sebastian Mihalache – 500 metri 

şi 1000 metri, recorduri personale 
şi baremele de participare la 
Cupe Mondiale de Juniori; Rareş 
Moldanschi – 500 metri şi 1000 
metri, recorduri personale.

Cel de-al doilea concurs s-a 
desfăşurat la fi nalul stagiului, 
vineri şi sâmbătă, şi le-a prilejuit 
sportivilor noştri noi performanţe: 
Adrian Fierar – 500 metri, record 
personal şi barem de participare 
la Cupe Mondiale de Juniori; 3000 
metri, record personal şi barem 
de participare la Campionatul 
Mondial de Juniori; Eduard Niţu 
– 500 metri, record naţional de 
juniori II; 1500 metri, record 
personal şi baremul de participare 
la Jocurile Olimpice de la Beijing 

(2022) la proba Mass Start; 
Sebastian Mihalache – 500 metri, 
record personal; 1500 metri, record 
personal şi barem de participare 

la Campionatul Mondial de 
Juniori pentru Team Sprint; Rareş 
Moldanschi – 500 metri, 1000 metri 
şi 1500 metri, recorduri personale.

(2022) la proba Mass Start; la Campionatul Mondial de

Echipa de handbal juniori 2 a CSM Ploieşti a participat 
la Faza Euroregiune a Campionatului Naţional 

de Beach Handball, organizată la Braşov, de Sporting 
Ghimbav, reuşind să câştige turneul după trei victorii şi o 
singură înfrângere. Băieţii pregătiţi de Ramona Ştefan au 
câştigat cu 2-0 la seturi cu Tricolorul Breaza, au pierdut 
cu 2-1 disputa cu Arrubium Măcin A (după shoot-out), 
apoi s-au impus cu acelaşi scor, 2-1 (după shoot-out), în 
partidele cu Arrrubium Măcin B şi Sporting Ghimbav. 
La fi nal, s-a ajuns ca trei formaţii să aibă număr identic 
de puncte, dar CSM Ploieşti a câştigat turneul datorită 

golaverajului mai bun din disputa cu Sporting Ghimbav.
CSM Ploieşti s-a califi cat, astfel, pentru Turneul Final 

al campionatului – categoria juniori B (2005-2007), pe 
care Federaţia Română de Handbal intenţionează să-l 
organizeze în perioada 1-5 septembrie la Mamaia.

Lotul de jucători folosit de Ramona Ştefan în turneul 
de la Braşov a fost următorul: Denis Ştefan, Bogdan Nuţă, 
Dennis Radu, Antonio Muşoiu, Luca Constantin, David 
Constantin, Alvaro Ciobanu, Mihai Crăciun, David Pioaru, 
Mihai Sîrbu, Sebastian Stănescu, Robert Ciupitu, Bogdan 
Bondarenco şi Andrei Grigore.

CALIFICARE LA TURNEUL FINAL DE BEACH HANDBALLCALIFICARE LA TURNEUL FINAL DE BEACH HANDBALL

Prima etapă a unei noi ediții de campionat în fotbalul 
județean din Liga A Prahova, eșalonul de elită al 

fotbalului județean, a început cu rezultate scontate, excepție 
făcând, poate, remiza din meciul Petrolul 85 – Berceni. 
Surpriză poate fi  considerată, ca proporții ale scorului, și 
victoria la scor, 9-0, reușită de CS Mănești.

Iată și rezultatele complete ale primei etape:
Băicoi: Athletic United – Teleajen Văleni 0-0
Izvoarele: Tinerețea Izvoarele – CS Cornu 1-3
Ploiești: CSC Berceni – Petrolul 95 Ploiești 1-1
Bănești: FC Bănești – Petrolistul Boldești 3-2
Negoiești: CS Brazi – Unirea Urlați 1-1
Băicoi: CSO Băicoi – Tricolorul Breaza 1-5
Vărbilău: Voința Vărbilău – CS Păulești 0-1
Strejnic: AS Strejnic – AFC Brebu 2-4
Mănești: CS Mănești – CSC Măneciu 9-0
Etapa viitoare va avea loc pe 14-15 august.

A ÎNCEPUT LIGA A PRAHOVAA ÎNCEPUT LIGA A PRAHOVA

Petrolul Ploiești a pierdut meciul jucat pe terenul celor 
de la Metaloglobus București, echipă care a pornit 

ca din pușcă în noua ediție de campionat în Liga a doua la 
fotbal, reușind două victorii în tot atâtea meciuri, cu un nou 
antrenor pe banca tehnică, Nicolae Grigore. Unicul gol al 
meciului cu Petrolul a fost reușit de Enache, în minutul 69, 
în urma unui contraatac, în timp ce ploieștenii au avut două 
bare.

”Poate, poate, pe undeva rezultatul de egalitate ar fi  fost 
mai echitabil, dar suntem bucuroși pentru ceea ce am reușit, 
pentru ceea ce am realizat și sunt bucuros pentru atitudinea 
și, cu riscul de a mă repeta, pentru spiritul de care băieții au 
dat dovadă în această după-amiază. Petrolul e o echipă bună, 
o echipă care cu siguranță se va bate la promovare, cu un 
antrenor foarte bun, un staff  foarte bun, doar că, probabil, 
noi suntem mai obișnuiți pe această suprafață, știm să ne 
adaptăm mai bine la acestă suprafață pe ceea ce vrem să 
construim aici ca să reușim să câștigăm multe meciuri pe 
acest teren”, a spus Grigore la microfonul DigiSport.

”Echipele de la Liga a 2-a sunt destul de echilibrate valoric. 
Vor mai fi  multe surprize în timpul acestui campionat”, a spus, 
la rândul său, Nicolae Constantin, antrenorul Petrolului.

Metaloglobus: Gavrilaș – I. Sîrbu (73 Ed. Vraciu), D. 
Lung, Caramalău, Andr. Sava – Al. Coman, Borțoneanu (73 
Al. Lazăr), Pandele, Tudoran (56 Al. Enache) – Cl. Herea 
(68 Andr. Răuță), Ov. Herea (cpt.)(86 Potecea). Antrenor: 
Nicolae Grigore.

Petrolul: R. Avram – Sg. Pîrvulescu, Meijers, Huja, Țicu 
(cpt.) – Cebotaru (85 Stoica), T. Seto (76 Pană) – M. Bratu 
(71 Mih. Constantinescu), Vajushi (76 Buia), Măzărache (71 
Saim Tudor) – S. Diarra. Antrenor: Nicolae Constantin.

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); Asistenți: Adrian 
Vornicu (Iaşi) și Mihăiță Necula (Bucureşti); Rezervă: 
Andrei Lucian Ţiţii (Şura Mică – Sibiu); Observatori: Ion 
Negoescu (Târgovişte) și Ciprian Anton (Suceava).

Echipa noastră rămâne, astfel, cu trei puncte în clasament, 
iar până la următorul joc va avea o pauză de zece zile, partida 
cu Csikszereda fi ind programată să se desfășoare miercuri, 
18 august, de la ora 19.00, pe „Ilie Oană”.

PETROLUL, ÎNFRÂNGERE PETROLUL, ÎNFRÂNGERE 
PE TERENUL LUI METALOGLOBUSPE TERENUL LUI METALOGLOBUS

KARINA MUNTEANU, CONVOCATĂ KARINA MUNTEANU, CONVOCATĂ 
LA REPREZENTATIVA DE CADETELA REPREZENTATIVA DE CADETE

Baschetbalista Karina Munteanu, legitimată la Clubul 
Sportiv Municipal Ploieşti, a fost convocată în lotul 

reprezentativei feminine de cadete a României care a ajuns în 
Slovacia, pentru a participa la FIBA Women’s U16 European 
Challengers 2021.

Antrenorii Miruna Crâsnic, Larisa Toma şi Cătălin Tănase 
au convocat, iniţial, un lot de 18 jucătoare pentru stagiul de 
pregătire de la Târgovişte, din perioada 29 iulie – 7 august, 
în care s-a regăsit şi o altă sportivă a clubului nostru, Agnes 
Zane, dar, pentru turneul de la Piestany, au fost nevoiţi să 
reducă lista ofi cială la doar 12 jucătoare. Totodată, pe lista 
iniţială pentru cantonamentul de la Târgovişte s-a afl at şi 

conducătoarea de joc Daria Iordăchescu, dar 
ea nu a putut onora convocarea din cauza 
unei probleme medicale. Karina Munteanu 
evoluează pe postul de extremă şi, alături 
de Agnes Zane şi Daria Iordăchescu, este 
vicecampioană naţională a categoriei de 
vârstă „U15” şi ocupantă a locului al 6-lea 
la Turneul fi nal „U16”.  În aceste condiții, 
lotul României pentru turneul din Slovacia 
este următorul: Ioana David (CST Olimpia 
CSU Braşov), Ilinca Belegante (ACS Dan 
Dacian Bucureşti), Diana Roşu (CSU Rookies 
Oradea), Arianna Ganea (CS Crişul Oradea), 
Delora Pricop (LPS Satu Mare), Maria 
Stănescu (CS Olimpia Bucureşti), Greta 

Nemeş (CSŞ Sfântu Gheorghe), Beata Bara Nemeth (ACS 
KSE Tg. Secuiesc), Karina Munteanu (CSM Ploieşti), Anisia 
Puşcaşu (Sportul Studenţesc Bucureşti), Mihaela Panait (CS 
Olimpia Bucureşti) şi Sorina Oinaru (CSŞ Alexandria).

Selecţionata de cadete a României face parte din Grupa 
D a competiţiei din Slovacia şi va juca după următorul 
program: miercuri, 11 august, ora 18.00, România – 
Luxemburg; joi, 12 august, ora 15.00, România – Elveţia; 
vineri, 13 august, ora 21.00, Slovacia – România; duminică, 
15 august, ora 18.00, România – Irlanda; luni, 16 august, ora 
18.00, România – Israel.
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