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„Achitarea vinovatului înseamnă condamnarea judecătorului.”

- Culese de Tata  Publius Syrus (sec. 1 î.Hr.) poet roman
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Încep exproprierile Încep exproprierile 
la A7 la A7 
Ploiești-BuzăuPloiești-Buzău

Jazz on the Jazz on the 
Rooft op, la Rooft op, la 
PloieștiPloiești

NOAPTEA LA ZOONOAPTEA LA ZOO

Mâine, începând cu ora 18.30, 
Administrația Parcului Memorial 

„Constantin Stere” organizează cea de-a 
VII-a ediție a evenimentului „Noaptea la 
Zoo”.  Copiii, însoțiți de părinți și bunici, sunt 
invitați să experimenteze o vizită nocturnă la 
Grădina Zoologică Ploiești, prilej cu care vor 
putea să observe comportamentul animalelor 
preferate, pe perioada nopții. Intrarea 
va fi  liberă, iar pentru participanți vor fi  
pregătite și o serie de surprize: spectacol, 
piesă de teatru, momente de muzică și dans. 
Colaboratori ai actualei ediții sunt Consiliul 
Local Ploiești, Consiliul Județean Prahova- 
Fanfara Centrului Județean de Cultură 
Prahova, Filarmonica „Paul Constantinescu”, 
Teatrul „Toma Caragiu” și  Casa de Cultură a 
Studenților Ploiești.

âi î â d 18 30

Pentru că, de la declanșarea crizei 
din Afganistan, nu am auzit niciun 

reporter sau comentator care să facă 
măcar o prezentare a locului și contextului 
în care se întâmplă ce se întâmplă, simt 
nevoia unor scurte lămuriri și, cu voia 
dumneavoastră, una-două mici concluzii 
personale. Așadar…

Afganistanul: țară afl ată în Asia, cu 
o suprafață de aproape trei ori mai mare 
decât cea a României, cu o populație 
de aproape 35 de milioane de locuitori, 
care și-a declarat independența în august 
1919, unde principala resursă naturală 
o reprezintă gazele naturale, iar poziția 
geografi că o așează strategic între trei 
mari puteri mondiale, atât militar cât și 
economic, Iran, Pakistan și China.

Mujahedinii: luptători religioși, apăruți 
sub numele ăsta în perioada în care luptau 
contra trupelor sovietice, care, din 1979 până 
în 1989, deci 10 ani, au încercat să impună 
un regim politic cunoscut și de către noi. În 
toată perioada asta, pentru contracararea 
rușilor, fi nanțarea mujahedinilor s-a făcut 
de către Pakistan și SUA. Ce a urmat? 
Aceeași Mărie cu altă pălărie. Altă mare 
putere, am numit aici USA a încercat să 
impună în Afganistan un alt regim, de data 
asta capitalist. Cine a fi nanțat lupta de 20 de 
ani contra americanilor!? Neofi cial…Rusia, 
Pakistan, China și Iran. Cu alte cuvinte, 
mujahedinii nu sunt numiți teroriști decât 
în momentul în care nu îi mai poți controla 
tu, ca stat interesat.

Talibanii: membrii ai unei mișcări 
politico-religioase locale, apărute după ‘93, 
care cred în instituirea unui stat religios, 
ghidat după regulile islamice. Așadar, nu 
sunt mișcare propriu-zis teroristă, deși 
politica lor intră fl agrant în contradicție 
cu valorile occidentale dar ușor pot fi  
asimilați mișcărilor care sprijină teroriști, 
pentru că mesajele lor pot fi  interpretate în 
această notă.

entru că de la declanșarea crizei

Cei 108 salvatori care au participat la stingerea 
incendiilor din insula Evia, Grecia, printre 

care și 12 pompieri din Prahova, au fost primiți 
ofi cial de premierul României, Florin Cîțu, de 
ministrul de Interne, Lucian Bode și secretarul de 
stat Raed Arafat. În semn de prețuire pentru curajul 
și modul exemplar de îndeplinire a misiunii, 
ministrul de Interne a dispus avansarea în grad 
la excepțional a tuturor pompierilor și acordarea 
Emblemei de Onoare a MAI colonelului Florin 
Pop, șeful detașamentului de pompieri români care 
au acționat în Grecia.

Încurajați de retragerea 
forțelor NATO, talibanii 

au luat cu asalt Afganistanul și 
au cucerit prima capitală a unei 
provincii în data de 6 august, iar 
pe 15 august se afl au în Kabul. 
După ce președintele Ashraf 
Ghani a părăsit țară, spre a evita, 
spune el, o baie de sânge, zeci de 
mii de oameni și-au abandonat 
locuințele, îndreptându-se 
spre țările vecine. La Kabul, 
după ce talibanii s-au instalat 

în palatul prezidențial, între 
civilii care sperau și credeau 
în democrație s-a instalat un 
haos total. Imaginile cu afganii 
care încercau să fugă au făcut 
înconjurul lumii, iar SUA nu 
mai sunt dispuse să-și sacrifi ce 
soldații pentru o cauză care nu 
e a lor. Se preconizează că între 
300 de mii și 5 milioane de 
afgani vor constitui noul val de 
emigrare inclusiv spre Europa...
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La o lună după ce a anunțat că pasajul pietonal Omnia va fi  reabilitat, Primăria 
Ploiești informează că șantierul a fost deschis. Lucrările de fi nisaje și igienizare  

vor consta în înlocuirea și repararea scărilor, pereților, pavajului și a tavanului. Se 
vor instala corpuri de iluminat, coșuri de gunoi, iar pe latura dinspre Palatul Culturii 
va fi  amenajată o rampă de acces pentru cărucioare. Lucrările executate de SC Art 
Fm Offi  ce Concept SRL vor dura trei luni și sunt fi nanțate prin sponsorizare de către 
SC Veroskip Trading SRL.
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POMPIERII ROMÂNI CARE AU STINS 
INCENDIILE DIN EVIA, AVANSAȚI ÎN GRAD
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HAOS ÎN AFGANISTANHAOS ÎN AFGANISTAN

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE 
A PASAJULUI DE LA OMNIAA PASAJULUI DE LA OMNIA

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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I CARE AU STINSI CARE AU STINS

EDIȚIA DIN ACEST AN A UNIVERSITĂȚII POPULARE „NICOLAE EDIȚIA DIN ACEST AN A UNIVERSITĂȚII POPULARE „NICOLAE 
IORGA”, DE LA VĂLENII DE MUNTE, SUB SEMNUL DECENȚEI IORGA”, DE LA VĂLENII DE MUNTE, SUB SEMNUL DECENȚEI 
Cursurile din acest an ale Universității 

Populare „Nicolae Iorga” Vălenii de 
Munte, ajunse la cea de-a LXVIII-a ediție, au 
stat sub semnul unei oarecare normalități  și 
autenticități, fi ind în sfârșit lipsite de festivism 
exacerbat și interferențe politice, așa cum s-a 
întâmplat cam prea mult în ultimii 7-10 ani. 
Probabil cam acesta a fost și rostul gândit 
de marele istoric Iorga, când a înfi ințat acest 
eveniment de marcă în peisajul cultural local 
sau mai degrabă național, să fi e o întâlnire sub 
semnul decenței și modestiei, o interacțiune 
cu valențe științifi ce, dar în care să fi e prezent 
sufl etul românesc.
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PECHEZIȚIȚII ÎN PRAHOVA LA 
PERSOANE BĂNUITE DE FURT 

DIN LOCUINȚE DE LA ADUNAȚI ȘI 
CÂMPINA

Polițiștii Serviciului de Investigații 
Criminale Prahova au efectuat 7 percheziții 
în județul Prahova, la persoane bănuite de 
furt califi cat în formă continuată. 3 mandate 
de aducere au fost puse în executare. În fapt, 
a rezultat faptul că în perioada mai - august 
a.c., 3 bărbați cu vârste cuprinse între 27 
si 32 de ani, ar fi  sustras bani din locuințe 
situate în comuna Adunați și municipiul 

Câmpina. „În urma perchezițiilor, au fost 
descoperite și ridicate în vederea completării 
probatoriului 16.750 de euro, 206.809 de lei, 
200 de dolari SUA, articole vestimentare, 
aparatură digitală, înscrisuri, totodată fi ind 
indisponibilizate și ridicate și 3 autoturisme”, 
a precizat IPJ Prahova. Valoarea prejudiciului 
cauzat este de aproximativ 125.000 de 
euro. Față de cei trei bărbați a fost dispusă 
măsura preventivă a reținerii pentru 24 de 
ore. La activitate au participat și jandarmi 
din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Prahova. Acțiunea a benefi ciat și 
de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale 

din cadrul Poliției Române. „Cercetările 
sunt continuate de către polițiștii din cadrul 
Serviciului de Investigații Criminale în 
vederea probării activității infracționale”, a 

anunțat IPJ Prahova.
TÂNĂRUL CARE A EVADAT DIN 

CURTEA JUDECĂTORIEI VĂLENII DE 
MUNTE A FOST PRINS

Tânărul de 17 ani a fugit din curtea 
Judecatoriei Vălenii de Munte după ce ar fi  
cerut voie însoțitorilor să se îndepărteze un 
pic pentru a fuma. Acesta se ascundea într-o 
pădure situată pe raza comunei Posești. 
„Evadatul a fost condus la sediul Poliției 
Orașului Vălenii de Munte, urmând sa fi e 
introdus în Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă Prahova”, a precizat IPJ Prahova. 
La activitățile de căutare au participat 45 de 
polițiști, 19 militari jandarmi și doi pădurari 
din cadrul Direcției Silvice Prahova.
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ACTUALITATE

Președintele PNL, Ludovic 
Orban, a declarat că, în 

Parlamentul European, este 
cunoscut drept „Orban cel bun” 
(„Orban the good one”). Pesemne 
se numea așa pentru a se face 
diferența cu Viktor al Ungariei, 
care  în această ecuație  e clar ca 
lumina zilei că este „Orban cel rău”.

-Acuma nu te da păun
Că-n Europa oi fi  bun.
La noi acasă-i pe nasoale:
Te știm de Ludovic cel moale!

Cred că de ciudă te și critică 
vecinii de la Vest. I-auzi 

ce-ți pun în cârcă cei de la 
publicația pro-guvernamentală 
Magyar Nemzet,  ofi ciosul 
guvernului de la Budapesta, după 
ce ai declarat că prin investiții 
economice în Ținutul Secuiesc 
ar putea fi  schimbată compoziția 
etnică din zona preponderent 
locuită de maghiari: „el uită că 
tatăl său a fost un securist maghiar. 
Și el este ungur, ne vorbește fl uent 
limba, se preface doar că n-o știe, 
dar el visează la epurare etnică și 
își construiește capital politic din 
sentimentele antimaghiare.”

-Se-ntâmplă rar, dar nu-i să nu 
se poată,

Maghiarii între ei ochii să-și 
scoată.

Noi ce să zicem? Sunteți pe 
drumul bun,

Curge în voi chiar sânge de 
român!

Deputatul PSD Daniel Ghiță 
a lansat un atac de...KO la 

adresa primarului Sectorului 1, 
Clotilde Armand: „Clotilde trebuie 
aruncată la groapa de gunoi a 
istoriei, că tot îi plac ei gunoaiele! 
După o asemenea hoție nesimțită, 
după ce a sfi dat o întreagă națiune, 
după ce ne-a tratat ca pe o colonie 
de sclavi fără drepturi, Clotilde 
trebuie dată ca exemplu tuturor 

celor care vin de afară să ne învețe 
democrația, ca apoi să ne fure ca în 
codru! Clotilde trebuie să plece în 
cătușe pentru ca nimeni, vreodată, 
să nu mai îndrăznească să ne fure 
alegerile.”

-De câte ori să-ți spun măi, frate,
Că-n Parlament nu-i ca-n 

karate.
Aici se folosește mintea, dacă-o 

ai,
Nu pumnii și nici mușchii de 

buhai.

Indignată că fanii săi nu ies 
în stradă să „lupte împotriva 

dictaturii medicale”, Diana Șoșoacă 
le-a transmis acestora că s-a 
săturat să se războiască pentru ei: 
„nu vreți să luptați și vreți să stați 
comozi și să vă plimbați prin toate 

țările, n-aveți decât să fi ți declarați 
morți prin sinucidere după ce vă 
faceți vaccinul. Dacă vreți să fi ți 
eliberați, puneți mână de la mână, 
adunați-vă, v-am dat mură-n gură 
și acțiuni, v-am spus ce aveți de 
făcut, v-am spus să ieșiți în stradă la 
anumite momente, nu v-a interesat.”

-Bre, popor, cu vaccinatul
Ați făcut-o pe-aia lată:
V-ați vândut la domnu dracul
Fără știrea lui Șoșoacă!

Liderul AUR, George Simion, 
a declarat că partidul 

său este împotriva introducerii 
certifi catelor de vaccinare și a 
restricțiilor pentru nevaccinați: 
„șeful domnului Barna, șeful 
domnului Cioloș, domnul Macron, 

a introdus în Franța aceste restricții 
absolut aberante. Suntem împotriva 
certifi catului și categoric împotriva 
oricărei forme de restricție a 
libertății de circulație în interiorul 
Uniunii Europene și împotriva 
oricărei forme de discriminare. 
Vom fi  sufi cient de vocali astfel încât 
aceste măsuri să nu se introducă 
în țara noastră. O să ne luptăm și 
dacă e nevoie ne legăm în lanțuri 
în Parlamentul României pentru 
a opri discriminarea pe bază de 
vaccinare.”

-E foarte bine-n lanțuri să vă 
puneți

Și-i și mai bine că o spuneți.
Vă-ncurajez, băieți, nu vă lăsați,
În vecii vecilor să stați legați!

Hopa, eroul săptămânii a 
fost să fi e premierul Florin 

Cîțu. Întâi cu pâinea. Al treilea sau 
al patrulea om în statul român n-a 
știut cât costă o franzelă și asta i-a 
enervat rău de tot pe politicieni 
și ziariști, care nici ei nu știau cât 
costă pâinica, dar diferența e că ei 
n-au fost prinși cu mâța-n sac. Ca 
să scape, Cîțu a dat-o cu „eu nu 
mănânc pâine”. 

-A mâncat pâine mereu,
Doar că nu își amintește.
La el urmările-s din greu:
Pâinea multă te prostește...

Apoi a fost cu amenda din 
SUA. Prins beat criță la 

volan, pe când avea 20 și ceva de 
ani, Cîțu a stat ceva timp, poate 
maximum două zile, el zice că 
nu-și mai amintește, în custodia 
poliției, adică la răcoare, pe 
românește. Numai că în America 
nu se socotește acesta caz penal, 
ci contravenție. Premierul 
recunoaște că a fost și la un fel 
de reeducare, a vândut mașina ca 
să-și plătească avocatul și amenda 
etc. Pentru această dandana, dar 
și pentru că a ascuns porcăria de 
Iohannis, de partid și de oameni, 
Orban îl pune să-și ceară iertare în 
fața poporului.

-Acuma, Sică, îți dau de știre,
Cîțu nu-i la mănăstire.
Și ca să-ți tai acest avânt,
Vezi că nici tu nu ești sfânt.

Dar să vedeți cine sare în 
apărarea lui Cîțu, să vă 

cruciți, nu alta. Șeful Antenelor, 
Dan Voiculescu, pârnăiașul de la 
care statul român a recuperat puțin 
peste 18 milioane de euro dintr-un 
prejudiciu total de 80 de milioane 
de euro (60 milioane în dosarul 
ICA, plus produsul infracțiunii de 
peste 20 de milioane euro). I-auzi 
ce zice Văranul: „Nu poți reproșa 

unui om faptul că în urmă cu peste 
20 de ani a fost pedepsit pentru 
conducerea unui autovehicul sub 
infl uența băuturilor alcoolice. 
O abatere pentru care a fost 
sancționat, la vremea respectivă. 
Este rușinos și nedemn să ataci, din 
motive politicianiste, o persoană.”

-Fericit Văranul infractor
C-a intrat Florin în clubul lor.
Deci cum se știe în tot locul:
Corb la corb nu-și scoate ochiul!

La gât i-a sărit și fostul 
premier al României, Mihai 

Tudose: „după delirul continuu în 
care ne ține de când e la butoane, 
după dezastrul provocat și susținut 
de el în tooooate domeniile, după, 
după….

Afl ăm azi că Wooow Cîțu e 
penal internațional. Asta înseamnă 
să ai ștofă! Nu Jilava, Rahova, de-
astea maidaneze! Nu! America!!! 
Du-te acasă, Cîțu. Azi. Acum. Și 
stai acolo. Fără pâine….P.S. Alde 
Usr-Plus v-a picat semnalu’? Cum 
e cu fără penali? Era vorba doar 
de penali români? Pușcăria din 
străinătate o puneți la studii?!?”

-Trezit de dimineață-n vie
Sub un butuc de razachie,
Dom` Tudose face artă:
Râde hârb de oală spartă!

celor care vin de afară să ne învețe

ă il i d â ă fi i d l i

poi a fost cu amenda din
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ȘOFERI DROGAȚI 

PE ȘOSELELE DIN  PRAHOVA
Polițiștii prahoveni au desfășurat o nouă 

acțiune amplă pe șoselele din Prahova. Mai 
mulți tineri au fost depistați la volan fi e 
drogați, fi e în stare de ebrietate. Polițiștii 
Stațiunii Bușteni au oprit pentru control, 
pe strada Valea Cerbului, un autoturism, 
la volanul căruia se afl a un tânăr în vârstă 
de 21 de ani, din comuna Cernat, județul 
Covasna. „Tânărul a fost testat cu aparatul 
Drager DrugTest care a indicat un rezultat 
pozitiv la amfetamina și metanfetamină, 

fapt pentru care a fost condus la o unitate 
medicală, unde i-au fost  recoltate  mostre 
biologice de sânge și una de urină, în 
vederea determinării cantității de substanță 
pshihoactivă din organism”, a precizat 
IPJ Prahova. 20 de minute mai târziu, tot 
aceiași polițiști au oprit un autoturism, 
condus de un tânăr de 23 de ani, de data 
aceasta din municipiul Ploiești. „În urma 
testării cu aparatul DrugTest acesta a 
indicat un rezultat pozitiv la cocaină și 
ketamină, fapt pentru care a fost condus 
la o unitate medicală, unde i-au fost  
recoltate  mostre biologice de sânge și una 

de urină, în vederea determinării cantității 
de substanță psihoactivă din organism”, 
a precizat IPJ Prahova. Polițiștii Stațiunii 
Bușteni, în timp ce executau atribuțiile 
de serviciu, pe strada Valea Cerbului, au 
oprit pentru control un autoturism condus 
de un tânăr de 25 de ani, din comuna 
Blejești, județul Teleorman. „Tânărul a 
fost testat cu aparatul DrugTest care a 
indicat un rezultat pozitiv la cocaina,THC, 
metamfetamină, fapt pentru care a fost 
condus la o unitate medicală, unde i-au 
fost  recoltate mostre de sânge și una de 
urină, în vederea determinării cantității 
de substanță psihoactivă din organism”, 
a precizat IPJ Prahova. O jumătate de oră 
mai târziu, tot polițiștii Stațiunii Bușteni, 

în timp ce executau atribuțiile de serviciu, 
pe strada Valea Cerbului, au oprit pentru 
control un autoturism la volanul căruia se 
afl a un bărbat de 31 de ani, din municipiul 
Săcele. „Bărbatul a fost testat cu aparatul 
Drager DrugTest care a indicat un rezultat 
pozitiv la cocaina,THC, amfetamină, 
metamfetamină, fapt pentru care a fost 
condus la o unitate medicală, unde i-au 
fost  recoltate mostre de sânge și una de 
urină, în vederea determinării cantității 
de substanță psihoactivă din organism. În 
cauză, conducătorilor auto, li s-au întocmit 
dosare penale, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea pe drumurile 
publice a unui vehicul sub infl uența unor 
substanțe psihoactive.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

De la sfârșitul săptămânii trecute, SC Transport 
Călători Express a pus în circulație încă 5 

troleibuze noi, pe rutele 202 și 44. Mijloacele de 
transport public fac parte din lotul de 20 de troleibuze 
pe care Primăria Ploiești le-a cumpărat prin intermediul 
proiectului „Achiziție mijloace de transport public 
-troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”, fi nanțat din fonduri 
europene, prin Programul Operațional Regional 2014-
2020. Marca „Solaris” sosită la Ploiești are următoarele 
caracteristici tehnice și dotări: 12 m lungime, capacitate 
de minim 70 pasageri, din care 30 locuri pe scaune, 
sistem de informare a pasagerilor, cu tracking GPS 
și anunțarea stației următoare, sistem de climatizare, 
sistem de supraveghere video, sistem automat de taxare, 
computer gestiune management trafi c, display pentru 
anunțuri și reclame, validatoare. Reamintim că, în 
data de 07.07.2020, a fost semnat contractul privind 
achiziția celor 20 de troleibuze, destinate transportului 
public urban de călători pentru municipiul Ploiești, cu 
SC Solaris Bus&Coach sp. z.o.o.. Valoarea contractului 
este de 39.900.000,00 lei, fără TVA.

Spitalul din Sinaia va bate toate 
recordurile de inefi cacitate, 

inefi ciență, incompetență sau 
nepăsare a statului român și în 
general a tot ceea ce înseamnă 
instituție publică. Obiectivul de 
pe Valea Prahovei va depăși în 
acest top negativ Palatul Justiției, 
din Ploiești, care a fost gata după 
25 de ani de la turnarea fundației. 
Unității sanitare din stațiunea 
montană îi vor trebui încă 5 ani, 
pe lângă cei 36 de ani risipiți până 

acum, pentru a deveni realitate. 
Zilele trecute, premierul Florin 
Cîțu a anunțat că un spital la 
Sinaia va fi  construit prin fonduri 
PNRR: „în ședința de Guvern 
am aprobat elemente prin care 
vom face un spital la Sinaia, prin 
Ministerul Dezvoltării. Planul 
de investiții este de 128 milioane 
lei, din care 12,3 milioane lei 
pică în sarcina Primăriei Sinaia. 
Perioada de execuție este de 60 
de luni.” Adică 2026, completăm 

noi și nici nu știm dacă este 
vorba despre un amplasament 
nou sau înseamnă tot cel vechi, 
lângă unitatea spitalicească, 
unde autoritățile sinăiene au și 
realizat un heliport. Ei bine, acest 
spital căruia i se spune „nou” de 
peste 3 decenii a început să fi e 
construit în anul 1985. Și tot peste 
trei decenii sunt de când această 
construcție ba este abandonată, 
ba i se mai așează o cărămidă, 
ba este pusă în conservare, ba 
este deschis șantierul temporar. 
Un scurt istoric al „spitalului 
inefi cienței” arată cam așa: după 
prima încercare din 1985, lucrările 
de construcție au fost reluate în 
1991, de Ministerul Sănătății, apoi 
au fost abandonate și transferate 

Consiliului Județean Prahova 
care, în 2008, din lipsă de fonduri 
sau din considerente prostești 
politice, a închis șantierul și a 
pasat construcția Primăriei Sinaia. 
De la preluare, administrația 
locală a reproiectat spitalul 
pe o nouă structură, iar în 21 
noiembrie 2011, Consiliului Local 
Sinaia a aprobat documentația 
tehnico-economică și studiul de 
fezabilitate. După alți nouă ani, în 
2020, în luna septembrie, Primăria 
Sinaia a anunțat că au reînceput 
lucrările pentru realizarea noului 
spital orășenesc. Acum afl ăm că 
totul a fost preluat de Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Admininistrației, prin CNI. 
Ministrul Cseke Attila a și spus 

cum va arăta unitatea: „va avea 6 
secții prevăzute cu 138 de paturi, 
compartiment de primiri urgențe 
cu acces separat pentru ambulanțe, 
secție de imagistică, laboratoare 
medicale, bloc sterilizare, bloc 
operator cu 3 săli de operație și 
bloc de nașteri, 67 de locuri de 
parcare, dintre care două pentru 
persoane cu dizabilități. Suprafața 
construită desfășurată va fi  de 
7.419 mp. Procedura de atribuire 
privind construcția Spitalului 
Orășenesc din Sinaia va fi  derulată 
prin Compania Națională de 
Investiții, societate afl ată în 
subordinea MLPDA.” Acum, la câtă 
neseriozitate a fost vreme de 36 de 
ani, mai crede cineva că statul va fi  
capabil să se țină de cuvânt?

pitalul din Sinaia va bate toate acum pentru a deveni realitate

SPITALUL NOU DIN SINAIA, O ISTORIE DE PESTE SPITALUL NOU DIN SINAIA, O ISTORIE DE PESTE 
TREI DECENII DE INDOLENȚĂTREI DECENII DE INDOLENȚĂ

Guvernul Cîțu promite că unitatea va fi  gata în 2026!

5 TROLEIBUZE 5 TROLEIBUZE 
NOI PE STRĂZILE NOI PE STRĂZILE 

DIN PLOIEȘTI

e la sfârșitul săptămânii trecute SC Transport

Consilierii județeni au votat 
favorabil încheierea unui 

protocol de colaborare între județul 
Prahova, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
și Compania Națională de Investiții 
(CNI) în vederea realizării obiectivului 
de investiții „Reabilitare și modernizare 
DJ 102I, Bănești - Valea Doft anei.” 
Este vorba în fapt despre centura 
ocolitoare Bănești-Valea Doft anei, care 
propune, prin studiul de fezabilitate 
ce va fi  întocmit de 3TI Progetti 
Italia- Ingegneria Integrata SPA și 
Scv Prospect Drill SRL, o variantă în 
lungime de 20 km de drum. În viziunea 
CJ Prahova, argumentele principale 
ale acestei șosele țin de „dezvoltarea 
infrastructurii rutiere prin identifi carea 
soluțiilor alternative de circulație în 
zona superioară a județului Prahovei, 
preluarea trafi cului aglomerat de pe 
DN 1 (Valea Prahovei) și DN1A (Valea 
Teleajenului), valorifi carea potențialului 
turistic al Văii Doft anei, precum și 
dezvoltarea economică pentru o zonă 
transregională importantă.” Între noi 
fi e vorba, dezideratul decongestionării 

trafi cului de pe Valea Prahovei este nul 
dacă nu se contruiește și drumul Valea 
Doft anei-Brădet, cu străpungere la 
Săcele (Brașov). Ori, acest obiectiv este 
doar la primii 2,5 km, proiectul acesta 
fi ind fi nanțat prin PNDL II. Ce ne 
facem însă cu restul de 21,5 km? Bun, 
anul trecut, pe 27 august, cu emfaza 
de conjunctură, premierul de atunci, 
Ludovic Orban, anunța că s-a semnat 
contractul pentru realizarea studiului de 

fezabilitate pentru această cale rutieră, 
iar Compania Națională de Investiții 
(CNI) va realiza proiectul în sine. 
Când? Nu se știe. Cu alte cuvinte, CNI 
și-a luat în sarcină să realizeze centura 
cu plecare de la Bănești, să modernizeze 
DJ 102I și apoi să amenajeze și varianta 
Valea Doft anei-Brădet, un proiect ce 
nu se știe când va fi  gata. Sau dacă va fi  
gata, în ritmul în care decurg lucrurile 
la noi.

PROTOCOL ÎNTRE CJ PRAHOVA ȘI CNI PROTOCOL ÎNTRE CJ PRAHOVA ȘI CNI 
PENTRU CENTURA BĂNEȘTI-VALEA DOFTANEI

traficului de pe Valea Prahovei este nul fezabilitate pentru această cale rutieră

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

• bannere şi rollup-uri 
• etichete autocolante

 • fi rme luminoase • obiecte 
promoţionale personalizate 

• colantări auto
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ÎN STARE DE EBRIETATE LA VOLAN

Polițiștii orașului Urlați, în baza unei 
informații, s-au deplasat pe strada Tudor 
Vladimirescu din oraș, unde au oprit pentru 
control un autotren care era condus de un 
bărbat. „Întrucât acesta emana halenă 
alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia 
cu aparatul etilotest,  rezultând valoarea 
de 1,15  mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Acesta a fost condus la o unitate medicală, 
în vederea recoltării de mostre biologice 
de sânge”, a precizat IPJ Prahova. Polițiștii 
din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați  

prin apel 112 de către un bărbat, particiant 
al trafi cului rutier, cu privire la faptul că pe 
DN1, în afara localității Ploiești, a observat 
un conducător auto care conducea un 
autoturism într-un mod sinuos, existând 
riscul producerii unui accident rutier. 
Conducătorul autoturismului a fost 
depistat la scurt timp pe DJ 101A , iar în 
urma verifi cărilor efectuate s-a stabilit 
faptul că este un bărbat în vârstă de 53 de 
ani domiciliat în comuna Șirna. Întrucât 
acesta emana halenă alcoolică a fost testat 
cu apartul etilotest care a indicat valoarea de 
1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior 

fi ind condus la o unitate medicală în vederea 
recoltării de mostre biologice de sânge”, 
a anunțat IPJ Prahova. În toate cauzele au 
fost întocmite dosare penale sub aspectul 
savârșirii infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului.

PRINS ÎN STARE DE EBRIETATE LA 
VOLAN

Polițiștii Biroului Rutier Ploiești au fost 
sesizați, despre faptul că o persoană, afl ată 
sunt infl uența alcoolului se deplasează către 
localitatea Strejnicu. „A fost identifi cat 
autoturismul în cauză,   care era condus 
de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din 
comuna Mănesti. Întrucât conducătorul 
auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu 
aparatul etilotest, acesta indicând o valoare 
de 1,60 mg /l alcool pur în aerul expirat”, a 
anunțat IPJ Prahova. Bărbatul a fost condus 
la o unitate medicală,  în vederea recoltării 
de probe biologice de sânge. „În cauză s-a 
întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducerea unui vehicul 
sub infl uența alcoolului”, a mai anunțat IPJ 
Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

CURĂȚENIE PE... NAIBA!

Primăria Ploiești a anunțat că „a ajuns 
la un consens cu actualul operator de 

salubritate” care, vezi Doamne, ar fi  „înțeles 
că trebuie să își respecte, în continuare, 
obligațiile ce îi revin, pe o perioadă de 
90 de zile”, chiar dacă municipalitatea a 
reziliat contractul cu Rosal. De asemenea, 
autoritățile mai spun că vor „monitoriza 
programul stabilit cu actualul operator”, 
iar la sfârșit ne asigură pe noi, cetățenii, 
că, odată cu încheierea unui nou contract 
pentru salubrizare, acest gen de situații să 
nu ne mai afecteze, iar „orașul nostru să fi e 
din nou curat, cu servicii publice profesioniste 
și coerente.” Așa pesemne va fi  pe viitor sau 
cel puțin spre așa ceva năzuiește autoritatea 
publică. Pentru că, fi x în perioada în 
care se afi rmă că „operatorul a înțeles că 
trebuie să își respecte obligațiile ce îi revin”, 
orașul arată la fel de rău: căile publice sunt 
murdare, ploieștenii aruncă mizeriile peste 
tot, Rosal nu le adună, nu mătură, nu spală 
(n.n.-căile publice sunt în responsabilitatea 
operatorului care a încheiat contract-reziliat 
în prezent- cu Primăria Ploiești). Pe de altă 
parte, unde vezi cu ochii, cu precădere pe 
străzile lăturalnice, dar nu numai, vegetația 
nu este înlăturată, avem buruieni, mărăcini 

și arboret peste tot. Iar aici chestiunea nu 
mai ține de operatorul de salubritate, ci de 
Serviciul de Gorspodărire Urbană (SGU). 
Dar Rosal nu-și face treaba nici în cadrul 
contractului cu ADI-Deșeuri, neridicând 
la timp gunoiul menajer de la populație. 
În permanență platformele de gunoi dau 
pe dinafară, miroase pestilențial printre 
blocuri, oamenii adaugă-pentru că nu au 
ce face altcumva-pungi cu resturi în afara 
ghenelor, ce să mai, e un haos total. În 
aceste condiții, ce monitorizează sau cum 
monitorizează RASP sau ADI -Deșeuri 
curățenia e greu de înțeles!

DE LA FEREASTRA PALATULUI 
ADMINISTRATIV ORAȘUL SE VEDE 

IGIENIZAT...
Un semn bun (teoretic) ar fi  că Prefectura 

Prahova a catadicsit să facă primul gest în 
problema deșeurilor din Ploiești. Astfel, 
pe 13 august, prefectul Cristian Ionescu 
i-a invitat la sediul Palatului Administrativ 
pe reprezentanții mai multor instituții: 
Inspectoratul Județean pentru Situații 
de Urgență, Direcția de Sănătate Publică 
Prahova, Garda de Mediu-Comisariatul 
Județean Prahova, Agenția pentru 
Protecția Mediului Prahova, Direcția 

Sanitară Veterinară Prahova, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul 
pentru Managementul Deseurilor Prahova, 
Rosal Grup, Solid Waste Operation și 
Vitalia Servicii pentru Mediu și Tratarea 
Deșeurilor. La întâlnire au participat și 
primarul municipiului Ploiești, Andrei-
Liviu Volosevici, administratorul public 
din cadrul Consiliului Județean Prahova, 
Anna Maria Vasile și cei doi subprefecți 
Alexandru Vane și Felix Bulearcă. Într-un 
comunicat de presă se arată că, în cadrul 
întâlnirii, „ s-a menționat și a fost asumată 
de către toate părțile implicate în gestionarea 
deșeurilor la nivelul municipiului Ploiești 
că de 48 de ore s-au găsit soluții pentru 
curățarea și igienizarea orașului, iar în 
perioada următoare se va desfășura o 
amplă acțiune de strângere a deșeurilor, din 
toate zonele orașului. Prefectul județului 
Prahova recomandă o mai bună colaborare 
pe viitor între municipalitate și societățile 
care gestionează colectarea și depozitarea 
deșeurilor, atât în municipiul Ploiești, cât și 
pe întreg teritoriul județului. Acesta (n.n.-
adică prefectul) a mai subliniat faptul că 
are toată deschiderea pentru a colabora cu 
Primaria Ploiești, prin implicarea în limita 
competențelor a instituțiilor deconcentrate, 
pentru a derula campanii de informare și 
conștientizare a populației, pentru a preveni 
și sancționa depozitarea ilegală a deșeurilor 

pe raza municipiului Ploiești și a județului 
Prahova.” Prefectul Cristian Ionescu a 
solicitat instituțiilor cu atribuții de control 
privind sănătatea publică și protecția 
mediului să constate și să aplice măsurile 
legale. Mai mult, pentru a veni în sprijinul 
municipalității, acesta a anunțat că a făcut 
demersurile necesare pentru modifi carea 
legislației privind managementul tipurilor 
de risc (aluzia la solicitarea autorităților 
municipale către Prefectură de a institui 
starea de alertă în problema deșeurilor): 
„potrivit legislației în vigoare, eșecul 
serviciului de salubritate nu este prevăzut 
ca tip de risc. Astfel a fost transmisă, 
către Guvernul României, propunerea de 
modifi care a HG nr. 557/2016, privind 
managementul tipurilor de risc, în sensul 
introducerii în Anexă, la pozitia 17 Tipul 
de risc – Eșecul utilităților publice/Risc 
asociat – Eșecul serviciului de salubritate. 
Această modifi care legislativă ar permite 
administrațiilor publice locale să ia măsuri 
rapide, atunci   când se impune într-o astfel 
de situație.” După cum observați, de la 
Prefectură se vede Ploieștiul curat, cu mașini 
care aleargă să strângă gunoaiele, deși chiar 
și luni, de exemplu, orașul era tot mizerabil. 
Să le sugerăm ce? Să iasă din clădire, să facă 
mai multe plimbări la pas prin Ploiești, dar 
nu pe bulevard, ci pe străzile din cartiere, 
să intre printre blocuri, să vadă „curățenia” 
despre care vorbesc?

rimăria Ploiești a anunțat că a ajuns și arboret peste tot Iar aici chestiunea nu

• Rosal își bate joc de Ploiești. Sau nu știm cine, 
poate și autoritățile, poate și RASP, poate SGU, 

poate ADI-Deșeuri...
•Prefectura a descoperit că „eșecul serviciului de 

salubritate nu este prevăzut ca tip de risc”

Guvernul a aprobat hotărârea  privind declanșarea 
procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată din Prahova, de pe traseul autostrăzii 
Ploiești-Buzău, parte a magistralei A7, supranumită 
autostrada Moldova.  Este vorba despre 2.566 de imobile 
(terenuri) de pe raza localităților Râfov, Dumbrava, 
Drăgănești, Albești-Paleologu, Tomșani, Colceag și 
Baba Ana. Suprafața cumulată a acestora este de 5,34 
milioane de metri pătrați, pentru care s-au rezervat suma 
de 6,424 milioane de lei (1,20 lei/mp). Primăriile au și 
ele proprietăți pe coridorul autostrăzii. Comuna Baba 
Ana apare în documentul guvernamental cu 160.000 
de lei drept despăgubiri, iar Dumbrava ar urma să 
primească 126.000 de lei. Cu sume importante se regăsesc 
și câteva parohii: Baba Ana- cu 53.095 de lei pentru un 
teren de 42.750 mp, Cioceni-cu 40.247 de lei pentru 
32.405 mp și Sălciile- 51.449 de lei  pentru 41.425 mp. 
Ministrul Cătălin Drulă a declarat că tronsonul Ploiești-
Buzău, prevăzut a se realiza în maximum 20 de luni de 
la semnarea contractului de execuție, are următoarele 

caracteristici: lungime - 63 km; 6 noduri rutiere; 160 de 
ha de perdele forestiere; 42 de poduri + pasaje; 4 spații de 
servicii moderne, dotate și cu stații de încărcare electrice. 
Autostrada va fi  împărțită în trei tronsoane distincte: 
tronsonul 1, Dumbrava (Autostrada București-Ploiești) 
și Mizil (DJ 100C), km 0+000 – km 21+000; tronsonul 
2, Mizil (DJ 100C)-Pietrosu (DJ 203G), km 21+000 – 
km 49+350; tronsonul 3, Pietrosu (DJ 203G)- Buzău 
(DN 2B), km 49+350 – km 63+250. Drulă a mai spus că 
în perioada imediat următoare vor fi  lansate progresiv 
licitațiile și pentru restul sectoarelor din A7, până la fi nal 
de an: Buzău-Focșani, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani.

caracteristici: lungime 63 km; 6 noduri rutiere; 160 de

ÎNCEP EXPROPRIERILE LA A7 ÎNCEP EXPROPRIERILE LA A7 
PLOIEȘTI-BUZĂUPLOIEȘTI-BUZĂU

Drumul județean DJ 146, DN 1 B (Loloiasca)-Tomșani-
Magula-DN 1 D, proprietate publică a județului Prahova, 

afl at în administrarea Consiliului Județean, va trece temporar  
în administrarea Consiliului Local al comunei Tomșani, pentru 
realizarea unor modernizări pe o lungime de 6,2 km. Acest lucru 
a fost solicitat de autoritățile din Tomșani în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Execuția de trotuare și elemente de 
scurgere a apelor de-a lungul drumului județean 146”, prin 
Programul Național de construcții în interes public sau social 
derulat prin Compania Națională de Investiții. Se vor executa: 
terasamente, acostamente consolidate, trotuare; dispozitive de 
scurgere a apelor pluviale; stații de autobuz; spații de parcare 
în jurul obiectivelor de interes local situate în centrul comunei, 
acces în curți și podețe DN400; podețe DN1000 la drumul 
județean; amenajare parcări; plantări trandafi ri și amenajare 
suprafețe cu gazon ; lucrări de siguranța circulației-stâlpi de 
ghidare refl ectorizanți; lucrări de canalizație fi bra optică. 

LUCRĂRI DE LUCRĂRI DE 
MODERNIZARE MODERNIZARE 

PE DRUMUL PE DRUMUL 
LOLOIASCA-MAGULALOLOIASCA-MAGULA

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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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.

INCENDIU VIOLENT LA FÎNTÎNELE
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină, pentru stingerea unui incendiu 
care a izbucnit la o casă din localitatea 
Fîntînele. Focul, potrivit ISU Prahova, 
se manifesă cu fl acără deschisă la nivelul 
acoperișul, pe o suprafață de aprox. 80 
mp. La fața locului, pompierii militari au 
intervenit cu trei autospeciale cu apă și 
spumă.

 Săptămâna pe scurt 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

La nivelul județului a fost înfi ințată 
Asociația de inovare și transfer 

tehnologic Prahova cu Hidrogen - 
Centru de excelență „PH2-CE”, ai 
cărei membri sunt Consiliul Județean, 
Institutul Național de Cercetări 
Economice „Costin C. Kirițescu” -  
Academia Română, Institutul Național 
de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Tehnologii Criogenice și Izotopice și 
Universitatea Petrol - Gaze, din Ploiești. 
Obiectivele asociației sunt: dezvoltarea 
de tehnologii, instalații și echipamente 
pentru utilizarea hidrogenului pentru 
transport, producere de energie electrică 
și termică; dezvoltarea de tehnologii 
pentru producția de hidrogen cu zero 
emisii pentru acoperirea cererii utilizând 
resurse regenerabile sau alte resurse 
disponibile; transferul tehnologiei pentru 

producția și utilizarea hidrogenului 
în diverse domenii de activitate; 
dezvoltarea de tehnologii și transfer 
tehnologic pentru tehnologiile din 
categoria recuperare, stocare și utilizare 
(Capture Storage and Utilisation), 
inclusiv producția de combustibili 
sintetici; economia producției și 
utilizării hidrogenului precum și 
impactul asupra dezvoltării economice 
la nivel macroeconomic și regional. 
Proiectele ce ar urma să fi e dezvoltate de 
această nouă entitate ar putea fi  fi nanțate 
din surse europene, prin Programului 
Operațional Competitivitate 2014 - 
2020, măsurile „Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivității economice și dezvoltării 
afacerilor” și „Promovarea transferului 
tehnologic”. 

Până pe 12 septembrie, Primăria Ploiești 
organizează „Weekend pe Bulevardul 

Castanilor”, un eveniment dedicat 
ploieștenilor, care se va desfășura doar în 
zilele sâmbătă și duminică. În perioada 
weekendurilor dedicate acestui eveniment, 
Bulevardul Independenței (Castanilor) 
va fi  închis circulației autovehiculelor, iar 
locuitorii orașului sunt invitați să petreacă 
sfârșitul de săptămână într-un mod agreabil, 
cu momente de bucurie și relaxare. Zilele 
de 14 și 15 august 2021 au fost cât de cât 
reușite.  Pe 14 august, pe scena amenajată 
la rondul II de pe Bulevardul Castanilor, 
Teatrul „Toma Caragiu” le-a oferit copiilor 

spectacolul „Prostia Omenească”, iar 
adulților „Majestic Estival”, un moment plin 
de eleganță, dinamism și energie pozitivă. 
Duminică, 15 august 2021, în centrul civic 
al orașului- zona umbreluțe, au evoluat 
artiștii Filarmonicii “Paul Constantinescu” 
Ploiești. Pe bulevard au avut loc și activități 
sportive, aici fi ind amplasate sau amenajate 
temporar coșuri de baschet, mese de ping-
pong, terenuri de fotbal sau handbal. De 
asemenea, a fost imaginat și „Târgul cu 
bunătăți și dichisuri”, în cadrul căruia au 
fost și vor fi  standuri cu dulcețuri, șerbet, 
zacuscă, siropuri, miere, delicii turcești, 
produse tradiționale. 

„WEEKEND PE BULEVARDUL „WEEKEND PE BULEVARDUL 
CASTANILOR” PÂNĂ PE 12 SEPTEMBRIECASTANILOR” PÂNĂ PE 12 SEPTEMBRIE

De mâine, la Ploiești, 
începe cea de-a patra 

ediție a Jazz on the Rooft op, 
unul dintre cele mai așteptate 
evenimente culturale ale verii din 
oraș. În perioada 20-22 august, 
organizatorul-Filarmonica 
„Paul Constantinescu”- îi 
așteaptă pe toți iubitorii de 
muzică să se bucure de trei 
zile de jazz, cumva la înălțime, 
fi indcă spectacolele vor avea 
loc, cum deja ne-am obișnuit și 
cum spune și numele, pe terasa 
clădirii Primăriei Ploiești! Vor 
fi  prezente trupe cunoscute, 
precum Trio & Julie Mayaya și 
Cali Quartet (vineri, 20 august), 

Sonotera Ensemble-Saxophone 
Mantras și A-C Leonte & Th e 
Bash (sâmbătă, 21 august), 
Cătălina Beta & Friends și 
Rareș Totu’s Midnight Sun feat. 
Dean Bowman (duminică, 22 
august). Toate concertele vor 
începe la ora 19:00. Biletele ( 70 
lei preț întreg și 50 lei pentru 
pensionari, elevi și studenți) 
pot fi  procurate de la casa 
Filarmonicii și on-line, la adresa
https://fi larmonicaploiesti.ro/
concert/jazz-on-the-rooft op-iv-
20-22-august-2021/. 

Prețul unui abonament, 
valabil pentru toate cele trei zile, 
este de 160 lei.

Primăria Ploiești a anunțat că au fot fi nalizate 
lucrări de reparații curente la alte 11 unități  

de învățământ preuniversitar din oraș. Astfel, în 
ultima săptămână  s-au executat lucrări la: Colegiul 
„Spiru Haret” - igienizare și înlocuire tâmplărie săli 
ateliere - etaj I; Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”-
reparație instalație electrică; Liceul Tehnologic 1 
Mai - reparație copertine intrare; Școala Gimnazială 
„Ienăchiță Văcărescu” - realizare paratrăsnet; Școala 
Gimnazială „Rareș Vodă”-realizare paratrăsnet; 
Școala Gimnazială „Florin Comișel”-igienizare 
sală clasă și grupuri sanitare; Grădinița cu program 
prelungit „Scufi ța Roșie”-reparație cabinet medical; 
Grădinița nr.28 - refacere uși grup sanitar copii, 
parter; Grădinița cu program normal nr.11-reparație 
loc de joacă; Grădinița cu program prelungit 
„Licurici”-asfaltare curte interioară; Grădinița cu 
program prelungit nr.21 - înlocuire țevi apă - subsol.

S-A ÎNFIINȚAT ASOCIAȚIA DE INOVARE ȘI S-A ÎNFIINȚAT ASOCIAȚIA DE INOVARE ȘI 
TRANSFER TEHNOLOGIC PRAHOVA „PH2-CE”TRANSFER TEHNOLOGIC PRAHOVA „PH2-CE”

ÎNCĂ 11 ȘCOLI ÎNCĂ 11 ȘCOLI 
REABILITATEREABILITATE

JAZZ ON THE ROOFTOP, JAZZ ON THE ROOFTOP, 
LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI
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EDIȚIA DIN ACEST AN A UNIVERSITĂȚII EDIȚIA DIN ACEST AN A UNIVERSITĂȚII 
POPULARE „NICOLAE IORGA”, DE LA POPULARE „NICOLAE IORGA”, DE LA 

VĂLENII DE MUNTE, SUB SEMNUL DECENȚEI 

A fost reamenajat pietonalul din 
centrul orașului Ploiești, în 

spațiul dintre fostul restaurant Dealul 
Mare și intersecția cu strada Teatrului, 
fi ind montate din nou umbreluțele 
distruse acum ceva vreme de o furtună. 
Și ca să nu fi e exact ca înainte, SGU a 
vopsit în alb coșurile și băncile și a 
adăugat un mobilier urban nou, cu un 
design realmente atractiv. Ploieștenii au 
primit în general bine acțiunea, fi ind 
însă și unii cârcotași care au spus că mai 
urgentă ar fi  fost curățenia în oraș, în 
loc de umbreluțe.

Deci, ce avem aici!?
Un stat mare, cu poziție geopolitică 

strategică foarte importantă, cu resurse 
naturale generoase, extrem de interesant 
pentru cei doi mari jucători, SUA și Rusia, 
atât în războiul indirect dintre ele cât și 
pentru a-i ține în șah pe ceilalți trei mari 
vecini.

Ce s-a omis?
Filonul național, care nu a reușit să fi e 

anihilat de niciunul dintre ocupanți, mai 
bine de 30 de ani.

Cât a costat încercarea de a clona un 
stat după chipul și asemănarea unora 
sau altora!? Sute de mii de morți și 
trilioane de dolari, bani cu care se puteau 
reface economiile altor zece state de 
dimensiunile Afganistanului.

Statele din partea asta de lume pot fi  
aliniate noii ordini mondiale și valorilor 
occidentale băgate pe gât cu forța!? Nu 
cred, și ceea ce s-a întâmplat și aici este 
o lecție clară că valul globalizării se poate 
sparge, mai devreme sau mai târziu, 
de stânca asta a diferențelor culturale, 
religioase și, la fi nal, naționale, dacă nu își 
dovedește superioritatea și respectul față 
de valorile fi ecărei comunități în parte.

Cine a pierdut în urma celor peste 30 
de ani de război!? Afganistanul, bieții 
localnici, familiile copiilor, rudelor și 
militarilor uciși…per ansamblu, întreaga 
omenire.

Cine a câștigat? Naționaliștii, Islamiștii 
fundamentaliști, în general extremiștii 
politici, militari și religioși și cei trei mari 
vecini (China, Pakistan și Iran). Cel puțin 
pentru moment.

Ce urmează?…
Dumnezeu cu mila!

Sufl etul celor de acasă, dar și al românilor 
de pretutindeni, având în vedere că 

aici an de an sunt invitați compatrioți de-
ai noștri rătăciți de istorii pe alte meleaguri 
(Basarabia, Bucovina de Nord, Voievodina 
etc.). La festivitatea de deschidere, la care au 
luat parte ofi ciali ai Guvernului, județului 
și orașului, s-a vorbit puțin. Și s-a vorbit 
despre însemnătatea momentului, despre 
Iorga, despre istoria țării. Iar conferențiarii-
academicienii Valeriu Matei și Răzvan 
Th eodorescu, istoricul dr. Georgeta 
Filitti, prof. univ. dr. Ion Constantin, prof. 
Constantin Stere, dirctorul Direcției de 
Cultură Prahova, artistul Pavel Șușară, 
Nicolae Mareș, fost ambasador al României 
în Polonia, poetul Nicolae Băciuț, Ioan 
Vulpescu, deputat, fost Ministru al Culturii 
etc.- au ales subiecte de interes, mai puțin 
cunoscute publicului larg. Iată și câteva teme 
abordate: Nicolae Iorga și Polonia; Vasile 
Alecsandri în istoria și cultura românilor; 
100 de ani de la nașterea lui Eugen Coșeriu, 
lingvist și scriitor; Pericolele falsifi cării 
istoriei și demitizarea puterii- „Discursurile 
parlamentare” ale lui Nicolae Iorga ca formă 
a culturii politice; Tudor Vladimirescu 
și Alexandru Ipsilanti-la 200 de ani de 
la Revoluție; Căile divergente ale primei 
modernități românești (sec. XVII-XVIII); 
Tendințe și curente în arta românească în 
perioada interbelică; Reforma agrară din 
1921 în România, Consecințe   economice, 
sociale și politice; Integrarea Basarabiei 
în România Mare; Societatea civilă, clasa 
politică românească și marile reforme în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea; 
Cămașa cu altiță în contextul strategiilor 
identitare românești etc. Au fost vernisate, 
de asemenea, expoziția de artă  plastică 
a artistei Nadia Negru și au fost lansate 
lucrările „Culegere de aforisme” de Nicolae 
Iorga și „Cugetări” tot de  Nicolae Iorga, 
tom apărut la Muzeul Național al Literaturii 
Române. 

PREZENTARE EMOȚIONANTĂ 
DE CARTE DESPRE 
DEPORTĂRILE DIN DEPORTĂRILE DIN 

BASARABIABASARABIA
De-o intensitate emoțională aparte a fost 

prezentarea volumului scris de tânăra din 
R. Moldova, istoric la Arhivele Naționale, 
participantă la una dintre expedițiile din 
estul îndepărtat al Rusiei, drd. Maria Gogu 
Zinovii, sugestiv intitulat „ Ne-au povestit 
calvarul. Mărturii despre trista istorie trăita 
de basarabenii deportați în Siberia.” Cartea 
a apărut prin grija exclusivă a fostului 
director al Centrului Cultural Drajna, Marin 
Văcărelu, cel care a fost de altfel și amfi trionul 
prezentării. Atâta sensibilitate a trezit în 
auditoriu cuvântul celor doi încât în sală au 
curs și lacrimi. Fiindcă nu este ușor să evoci 
episoadele de represalii sângeroase asupra 
populației civile, ca mijloc sigur de instalare a 
bolșevismului. De pildă, în actualul Tiraspol 
și regiunea Odesa, zonă denumită atunci 
Republica Autonomă Sovietică Socialistă 
Moldovenească, au fost executați, între anii 
1937-1940, 5.736 de persoane considerate 
„periculoase” pentru regimul sovietic. 
Sistemul represiv de la Moscova a pregătit 
apoi alte și alte crime, cu dublu scop: să-și 

asigure forță de muncă gratuită la minele 
din Siberia; să dezrădăcineze populația 
țărilor luate cu forța sub umbrela URSS și 
să le distrugă cultura și credința, aducând 
în locul lor familii de ruși. În Basarabia s-au 
operat trei valuri de deportări: iunie 1941, 
când au fost „ridicate” 19.545 de persoane  
care ar fi  avut „vina” de a fi  fost moșieri, 
comercianți, proprietari de imobile, primari, 
prefecți, ofi țeri ai armatelor țariste sau 
române sau care au făcut parte din rândul 
partidelor burgheze; aprilie 1949, când au 
fost deportate în Kazahstan și Siberia 11.253 
persoane, tot pentru „culpa” de a fi  chiaburi, 
comercianți sau colaboratori ai germanilor și 
românilor; 1951, când au fost exilate 723 de 
familii cu precădere din nordul Basarabiei, 
componenți ai cultului Martorii lui Iehova. 
Din păcate, după 1990, Chișinăul a făcut 
prea puțin pentru a recupera memoria 
deportaților. Mult mai târziu și prin acțiuni 
solitare istoricii au început să fi e interesați 
de subiect. „Expedițiile Memoriei” face 
parte din aceste încercări tardive. Dar 
măcar meritorii fi indcă există. Și cartea se 
subsumează aceluiași efort. Maria Gogu 
Zinovii povestește despre câteva familii de 
deportați pe care le-a găsit în lunga călătorie 
înspre Novosibirsk și Tomsk.

Ă

Organizatorii acestei ediții, din care 
n-a lipsit parada portului popular, au 
fost Consiliul Județean Prahova, prin 
Centrul Județean de Cultură Prahova, 
Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu 
Quintus”, Muzeul Județean de Științele 

Naturii Prahova, Direcția Județeană 
pentru Cultură Prahova, Consiliul 

Local și Primăria Vălenii de Munte, 
Centrul Cultural „Nicolae Iorga” și 

Centrul Cultural Izvoarele.

Surpriză totală marți, la ședința camerei de 
consiliu a Tribunalului Prahova: completul a 

validat mandatul de primar al comunei Șotrile pentru 
Bogdan Davidescu, care a câștigat alegerile parțiale 
din această vară, cu aproape 48% din voturi. Anterior, 
Judecătoria Câmpina pronunțase o sentință potrivnică. 
Anul trecut, după alegerile din 27 septembrie, ambele 
instanțe au invalidat mandatul, din cauza faptului 
că Davidescu a fost condamnat, în noiembrie 2019, 
la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru 
pornografi e infantilă. Acum probabil s-a ținut cont că 
perioada de condamnare a expirat. Interesant este că 
tot marți, cu o oră înainte, Curtea de Apel a respins 
cererea primarului de strămutare a dosarului de la 
Judecătoria Câmpina.

COMUNA ȘOTRILE 
ARE PRIMARARE PRIMAR

SCURTE CLARIFICĂRISCURTE CLARIFICĂRI

S-A REAMENAJATS-A REAMENAJAT  
PIETONALUL PIETONALUL 
DIN CENTRUL DIN CENTRUL 

ORAȘULUIORAȘULUI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.roMinistrul Sănătății, Ioana Mihăilă, 
a afi rmat că, în cadrul unei 

ședințe, coaliția de guvernare a agreat 
soluția acordării de bonuri de masă 
persoanelor care se vaccinează împotriva 
Covid 19.  De asemenea, se caută 
posibilitățile tehnice pentru organizarea 
unor loterii la care să fi e înscriși cei care 
deja s-au vaccinat. Potrivit ministrului, 
bonurile vor avea valoare nominală de 
100 de lei pentru vaccinare completă - a 
doua doză de Pfi zer sau prima doză de 
Johnson. Măsura e un fel de metodă de 
stimulare a vaccinării împotriva SARS-
CoV-2. Întrebată pentru câți oameni 
vor fi  bani de tichete, ministrul a spus 

că într-o primă fază se va începe cu un 
număr mai mic de oameni și, „dacă 
există dorință”, vor fi  asigurate fonduri 
mai departe pentru persoanele care 
solicită vaccinarea. Impactul bugetar 
inițial este de 50 milioane lei pentru 
bonuri și loterie. Reamintim că, până pe 
17 august, se vaccinaseră cu ambele doze 
5.011.577 de persoane.

INCREDIBIL: INCREDIBIL: BONURI DE MASĂ BONURI DE MASĂ 
PENTRU VACCINAREA ANTI-COVID!

că într o primă fază se va începe cu un
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Alertă maximă la Câmpina, după ce 
locuitorii au primit, în noaptea de 13 

spre 14 august, mesaje Ro-Alert, prin care 
li se comunica faptul că apa de la robinet 
nu este potabilă, fi ind infestată cu bacteria 
Clostridium perfringens. Potrivit Direcției 
de Sănătate Publică, neconformitățile la 
calitatea apei pentru Clostridium au fost 
confi rmate într-o probă de apă recoltată pe 
10 august, din sistemul de aprovizionare cu 
apă a orașului, fără a se stabili de unde ar 
putea proveni infestarea. Imediat, Hidro 
Prahova a anunțat că apa de la robinet nu 
este potabilă, chestiune care a pus pe jar 
toate autoritățile din județ. Acest accident 
este considerat unul fără precedent, de o 
gravitate extremă. Măsurile au fost luate 
rapid de Comitetul local pentru situații de 
urgență Câmpina, convocat de primarul 
municipiului, stabilindu-se că ar fi  vorba 
numai despre apa provenită din bazinul 

de apă de la Voila. Pentru a evita orice risc, 
măsurile au fost luate pentru întregul oraș 
și au constat în asigurarea apei potabile de 
către operator în mai multe puncte din oraș: 
Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de 
Psihiatrie Voila, Școala de Agenți de Poliție 
„Vasile Lascăr”, Piaţa Centrală Câmpina, 
Centrul de Recuperare și Reabilitare a 
Persoanelor cu Sindrom Down Câmpina 
(str. Simion Barnuțiu 12), pasajul pietonal 
„La ceas”, Centrul de Abilitare și Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Câmpina (str. Voila nr. 67), Asociația „Casa 
Speranței” (cartier Slobozia), Drumul 
Taberei, intersecția cu strada Voila, strada 
Silvicultorului și strada Buciumului.

Luni seara, târziu, după noi analize, DSP 
Prahova a emis un comunicat de presă prin 
care anunța menținerea restricțiilor privind 
folosirea apei în Câmpina. Tot luni seară, 
Hidro Prahova a anunțat că „DSP a prezentat 

rezultatul analizelor din data de 13 august 
2021, în urma cărora a rezultat că numai 
în punctul de prelevare din zona Voila a fost 
confi rmată în continuare prezența bacteriei 
Clostridium perfringens. În toate celelalte zone, 
rezultatele probelor prelevate s-au încadrat în 
parametri de potabilitate. Cu toate acestea, 
DSP Prahova a decis menținerea măsurilor 
preventive de protecție a consumatorilor 
branșați la întreg sistemul de aprovizionare 
cu apă potabilă din municipiul Câmpina, 

până la confi rmarea încadrării din punct de 
vedere calitativ a apei furnizate în parametri 
de potabilitate.” Operatorul a mai precizat 
că procesează în continuare, în paralel cu 
DSP, o nouă serie de probe prelevate în data 
de 16 august 2021, urmând să acționeze în 
consecință, în funcție de rezultatul acestora.”
Conform specialiștilor, infecția cu această 
bacterie se manifestă, de regulă, printr-un 
sindrom diareic, care poate avea o evoluție 
severă.

rezultatul analizelor din data de 13 august până la confirmarea încadrării din punct de

PASAJ RUTIER SUBTERAN PASAJ RUTIER SUBTERAN 
ÎN CENTRUL CÂMPINEIÎN CENTRUL CÂMPINEI

Întrunit în ședință extraordinară, Consiliul 
Local Câmpina a aprobat, la propunerea 

primarului Alin Moldoveanu, proiectul privind 
încheierea unui parteneriat cu ADR Sud-
Muntenia, prin care se va realiza documentația 
tehnică necesară pentru două proiecte 
considerate foarte importante, un pasaj subteran 
în centrul orașului (de la Colegiul Forestier 
până aproape de policlinică) și amenajarea unui 
spațiu pietonal deasupra pasajului. Primarul 
spune că aceste investiții vor contribui decisiv la 
dezvoltarea Câmpinei. Cele două proiecte au fost 
depuse pentru fi nanțare cu fonduri europene 
prin POAT. Idea nu este nouă, ci datează de prin 
2010, de când orașul era administrat de primarul 
Horia Tiseanu. La acea vreme, într-o conferință 

de presă, fostul deputat și președinte al CJ 
Prahova, Florin Anghel, spunea: „Ideea este că, 
într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, 
centrul trebuie să devină o zonă pietonală. 
Conform studiului de trafi c, sensul unic nu ar fi  o 
variantă foarte bună, pentru că străzile laterale nu 
ar putea prelua, în condiţii optime, trafi cul rutier. 
De aceea, singura soluţie este un pasaj subteran, 
pe sub actualul bulevard Carol I, între străzile 
Toma Ionescu și Srg.Mj. Grigore Nicolae. Este o 
soluție mult mai scumpă, care va fi  realizată greu, 
dar va rezolva problema“. A fost organizat apoi 
un concurs de proiecte, în fi nală rămânând șase 
creații. Acum, vedem, soluția a fost preluată de 
noul primar și de CL Câmpina, iar toți cred că 
vor duce proiectele la bun sfârșit.

1 MILION DE EURO DE LA 1 MILION DE EURO DE LA 
STATUL ROMÂN PENTRU STATUL ROMÂN PENTRU 

MĂNĂSTIREA CORNUMĂNĂSTIREA CORNU

Compania Națională de Investiții va construi o trapeză pe lângă așezământul 
monahal „Sfantul Ioan Evanghelistul și Sfânta Cuvioasa Eufrosina” din 

comuna Cornu. Costurile sunt estimate la 5.206.643,47 lei, ceva mai bine de un 
milion de euro, fără TVA, banii fi ind asigurați, cel mai probabil, de la bugetul de stat. 
Potrivit caietului de sarcini, regimul de înălțime al clădirii va fi  de demisol parțial, 
parter și mansarda. Funcțiunea principală a viitorului imobil va fi  de sală de mese 
pentru 80 de persoane, destinată atât personalului monahal, cât și vizitatorilor, 
aceasta urmând să fi e amenajată la parter, unde va fi  și bucătăria. La mansardă se 
vor amplasa spațiile administrative ale mănăstirii, o cameră de rugăciune de mici 
dimensiuni, cinci chilii, un apartament pentru episcopul locului. La demisol sunt 
proiectate încăperi cu funcțiuni tehnice, înclusiv spălătorie, uscătorie și centrale 
termice.

ompania Națională de Investiții va construi o trapeză pe lângă așezământul

CONCURS DE BENZI DESENATE PENTRU 
LICEENII ROMÂNI DE PRETUTINDENILICEENII ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Comisia Națională a României 
(CNR) pentru Organizația 

Națiunilor Unite  pentru Educație, Știință 
și Cultură (UNESCO),  în parteneriat 
cu  Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni (DRP), îi  invită pe toți 
liceenii români, atât din România, cât și 
din afara țării, să participe la Concursul 
de benzi desenate  „România la 100 de ani 
de la aderarea la UNESCO”, organizat în 
cadrul programului aniversar „România 
și UNESCO, arc peste timp”, cu ocazia 
celor 65 de ani de la aderarea României 
la UNESCO și de la înfi ințarea Comisiei 
Naționale a României pentru UNESCO. În 
fapt, este vorba cumva despre anticipație, 
adică de imaginația elevilor de astăzi în 

a vedea lumea peste 35 de ani. De altfel, 
inițiatorii concursului explică acest lucru: 
„ În anul 2056, când România va sărbători 
100 de ani de la aderarea la UNESCO, voi, 
liceenii de astăzi,  români de pretutindeni, 
veți decide pentru țara noastră sau pentru 
orice altă țară din lume. Vă invităm să 
dați frâu creativității și viselor voastre în 
povești desenate și să vă imaginați cum 
va fi  România peste 35 de ani.” Concursul 
vizează  conștientizarea tinerilor cu privire 
la rolul, principiile și valorile UNESCO și 
DpRP, precum și importanța implicării lor 
în defi nirea și punerea în aplicare a propriei 
viziuni privind viitorul omenirii. În acest fel 
se pot promova și tinerii talentați la desen, 
cei creativi și prospectivi și mediatizarea 

rezultatelor elevilor români la nivel național 
și internațional. Lucrările pot fi  trimise până 
la data de 10 septembrie 2021  la adresa de 
e-mail  viziune100ro_unesco@cnr-unesco.ro. 
În urma jurizării planșelor de benzi desenate 
vor fi  selectați 15 elevi din România și 
15 elevi români, liceeni de pretutindeni. 
Lucrările câștigătoare vor fi  panotate într-o 
expoziție publică și vor fi  ilustrate într-un 
album pe care îl vom promova și mediatiza, 
atât în plan național, cât și internațional. 
De asemenea, câștigătorii desemnați 
pe  15 septembrie 2021, vor fi  invitați să 
participe sâmbătă,  25 septembrie 2021, 
între orele 10:00-12:00 (EEST), la un atelier 
online  susținut de autorul și profesorul de 
benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu, la sediul 
Teatrului Național din București.

FĂRĂ PRECEDENT:FĂRĂ PRECEDENT: APA POTABILĂ DIN CÂMPINA,  APA POTABILĂ DIN CÂMPINA, 
INFESTATĂ CU BACTERIAINFESTATĂ CU BACTERIA
CLOSTRIDIUM PERFRINGENSCLOSTRIDIUM PERFRINGENS
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KOZAK: „VOM FI PRIETENI LA SIGUR. 

ȘI VOM COLABORA LA SIGUR”
Știrea despre vizita persoanei nr. 2 în 

administrația președintelui rus ne-a găsit 
pe noi, jurnaliștii, cum s-ar zice „fără pix 
și dictafon”. Apărută ca din pod și parcă de 
niciunde, mulți ne întrebam la invitația cui 
și ce scop are vizita trimisului președintelui 
Putin la Chișinău, la nici o săptămână de la 
investirea guvernului Gavrilița și la ora când 
miniștrii nici n-au apucat să-și ajusteze bine 
fotoliile. Caracterul vizitei „pe nepusă masă” 
l-a accentuat și comunicatul președinției ce 
anunța că ofi cialul rus va avea o întrevedere 
cu Maia Sandu, dar nu după obișnuitul 
model – Președinte, premier, spicher, 
ministru de externe etc. Întrevederea 
urma să aibă loc  doar cu Maia Sandu, dar 
secundată de ministrul de externe Nicu 
Popescu, vicepremierul pentru reintegrare 
Vlad Kulminski, ministrul de interne 
Ana Revenco și ministrul infrastructurii 
și dezvoltării regionale Andrei Spânu. 
Nedumeriți am fost și după ce am afl at și 
traseul aerian neobișnuit – ofi cialul rus a 
ajuns pe aeroportul de la Chișinău miercuri 
seara, 11 august, cu un avion al companiei 
rusești „Rossiya Airlines”, care decolase de 
pe un aeroport de la Geneva. În sfârșit, cei 
care am ajuns la gardul președinției (presa 
nu a fost admisă la întrevedere) am observat 
că înainte de a urca scările președinției, 
Kozak și-a luat o scurtă pauză pentru... a 
fuma o țigară. Lăsând presa să ghicească: 
și-a făcut „curaj” sau aștepta să fi e întâlnit cu 
pâine și sare? Sau poate nu toți secundanții 
șefei statului au apucat să intre la timp pe 
ușa din spate?

După două ore cât au durat discuțiile, 
asediat de presă la porțile președinției, 
Dmitri Kozak s-a declarat mulțumit de 
dialogul cu Maia Sandu, califi cându-l ca 
unul constructiv și binevoitor. Părțile au 
abordat inițierea unui dialog la nivel de 
instituții asupra problemelor care provoacă 
îngrijorări atât în Republica Moldova, 
cât și în Federația Rusă. „Am fost rugați 
să ajutăm în procesul de reglementare 
a confl ictului transnistrean, am ajuns 
la o înțelegere să colaborăm în privința 
neutralizării munițiilor din Cobasna”, a 
declarat Kozak. Cu referire la subiecte 
economice,  ofi cialul rus a specifi cat că și 
aici  s-a „convenit asupra cooperării pe 
segmentul comerțului reciproc, ridicării 
taxelor vamale, a restricțiilor care au 
apărut pentru exportatorii ruși și, desigur, 
despre pașii de răspuns privind importul 
produselor agricole moldovenești”. Și despre 
gazele naturale. „Aici este nevoie de dialog”, 
a precizat Kozak, asigurând că Moscova 
va colabora cu autoritățile de la Chișinău: 
„Vom fi  prieteni la sigur. Și vom colabora la 
sigur”.

Și Maia Sandu a confi rmat subiectele, 
mai apreciind „deschiderea părții ruse”, 
ceea ce „poate contribui la consolidarea 
dialogului dintre țările noastre”. Referitor 
la confl ictul transnistrean, Sandu a punctat: 
„Am reconfi rmat poziția Republicii 
Moldova privind relansarea procesului de 
reglementare exclusiv pe cale pașnică în 

cadrul existent de negocieri, cu respectarea 
suveranității și integrității teritoriale a țării 
noastre în cadrul hotarelor ei recunoscute 
internațional”.

DODON GATA SĂ AJUTE PAS, DAR 
POATE PIERDE MANDATUL DE 

DEPUTAT
După întâlnirea ofi cială de la Președinție, 

Kozak a mers imediat să se vadă cu 
socialistul Igor Dodon și comunistul 
Vladimir Voronin. Întâlnirea cu liderii 
BECS nu a fost anunțată ofi cial și a avut loc 
la Ambasada Federației Ruse. PSRM a emis 
un comunicat abia a doua zi, în care scria 
că subiectele s-au axat pe relațiile bilaterale 
moldo-ruse, „pornind de la experiența și 
aportul important în dezvoltarea acestora, 
depuse de cei doi foști președinți ai 
Republicii Moldova, care au aprofundat 
parteneriatul strategic cu Federația Rusă”. 
Ulterior, în cadrul unei conferințe, Dodon 
s-a arătat supărat că nu a văzut menționat 
nici în programul de guvernare, nici în 
„comunicatele emise de instituțiile care 
au avut întrevederi cu domnul Kozak” 
stipulat că „Rusia este partenerul strategic 
al Republicii Moldova”. Și a recomandat 
Guvernului „să se miște mai repede” și 
să ratifi ce Acordul privind securitatea 
socială, să relanseze exportul în condiții 
preferențiale a produselor moldovenești pe 
piața rusă, să semneze contractul de livrare 
a gazelor rusești. Ba chiar s-a oferit ca să 
acorde actualei guvernări „tot suportul”, 
ținând cont de experiența pe care o are 
PSRM în „dosarul relațiilor moldo-ruse”.

Dar de fapt Igor Dodon a ascuns 
adevăratul subiect al discuțiilor la Ambasada 
Rusiei. Surse de la  PCRM au lăsat să se 
strecoare în spațiul mediatic că Dmitrii 
Kozak l-ar fi  somat pe Dodon să plece din 
legislativ și de la conducerea partidului, 
funcția de președinte al PSRM urmând să-i 
revină deputatului socialist Vlad Bătrîncea. 
Ofi cialul rus i-ar fi  adresat mai multe 
reproșuri lui care au vizat anumite cheltuieli 
neconforme, dar și rezultatele electorale 
lamentabile ale PSRM. După o pauză mai 
îndelungată Dodon a organizat o conferință 
de presă „deoarece a fost acostat cu întrebări 
de ce întrevederea cu Dmitrii Kozak a fost 
ținută în secret”, dar și despre situația în jurul 
procurorului general. „Important că am 
anunțat că a avut loc această întrevedere. Eu 
am mai avut întrevederi cu domnul Kozak 
în ultimele 30 de zile și posibil să mai am”, a 
dat de înțeles deocamdată liderul socialist. 
După care, duminică, a plecat din nou, 
chipurile într-o vizită privată, cu familia, la 
Moscova. Nu se știe, pentru a-l convinge pe 
Kozak să renunțe la somație sau să se țină 
tot mai departe de vreo eventuală surpriză a 
justiției de la Chișinău. 

CONFLICTUL TRANSNISTREAN 
– O PROBLEMĂ INTERNĂ A 

CHIȘINĂULUI? 
Două declarații ale trimisului lui Putin 

au întărâtat presa de la Chișinău. Întrebat 
despre o posibilă întrevedere Maia Sandu 
– Vladimir Putin, ofi cialul rus a admis că 

dacă se va ajunge la o înțelegere la nivel de 
instituții, atunci întrevederea neapărat va 
avea loc. „Federația Rusă este gata să ajute 
Moldova, dar în cadrul unor relații reciproc 
avantajoase, fără a prejudicia interesele 
naționale ale Rusiei”, a punctat Kozak. 
Straniu, care „interese naționale ale Rusiei” 
au fost prejudiciate de Chișinău și în ce 
spațiu? În Republica Moldova sau în Rusia? 
Sau poate în Occident?  Sau vizita pe viu a 
lui Kozak la Chișinău vrea să însemne că nici 
sub noua administrație politică Republica 
Moldova să nu se îndepărteze prea tare de 
zona de infl uență a fostului centru imperial 
de care a ținut-o strâns legată Dodon? Or, 
primul demnitar de rang înalt primit în 
carne și oase la Chișinău după instalarea 
deplină a administrației Sandu este un 
mahăr rus, nimeni altul decât trimisul 
special al lui Putin, autorul unui proiect, 
mereu viu pentru ruși și mortal pentru noi 
– cel de federalizare a Republicii Moldova. 
Ultima dată, Kozak a venit la Chișinău în 
toamna lui 2019. Atunci presa i-a atribuit 
calitatea de emisar al Kremlinului care a 
intermediat alianța de guvernare ACUM-
PSRM. Alianță care a sucombat regimul 
Plahotniuc, dar care, la rândul ei, a eșuat la 
nici o jumătate de an. 

Cea de-a doua declarație se referă la 
reglementarea confl ictului transnistrean. 
Strâns de mass media la porțile președinției 
cu întrebarea cea mai incomodă, ofi cialul 
rus a cam făcut-o de oaie, declarând că 
astfel de subiecte țin exclusiv de treburile 
interne ale Chișinăului și Tiraspolului. 
„Republica Moldova și Transnistria trebuie 
să ajungă la un numitor comun. Rusia 
este gata să acorde sprijin pentru ca voi 
să ajungeți la acest numitor comun. Ca și 
anterior, noi nu o să înaintăm propriile 
condiții în acest proces. Nu sunt treburile 
noastre. Sunt treburile voastre interne”. Cât 
de cinică această declarație! Timp de 30 de 
ani Rusia susține regimul de la Tiraspol nu 
doar politic și economic, dar și – deschis! – 
militar, cu o prezență impunătoare de trupe 
rusești, califi cate ca forțe pacifi catoare. 
Lunar din bugetul de stat al Rusiei sunt 
transferate circa 100 milioane ruble rusești 
pentru suplimentarea pensiei locuitorilor 
din stânga Nistrului. În toți acești ani 
comportamentul Rusiei în raport cu 
Tiraspolul s-a schimbat cumva? 

Dar culmea cinismului – Kozak este 
nemijlocit autorul planului de reglementare 
a confl ictului transnistrean din 2003, 
cunoscut drept „Memorandumul Kozak”. 
Plan care viza constituirea unui stat 
moldovenesc federal asimetric și staționarea 
trupelor rusești pe teritoriul lui pentru 
20 de ani, până în 2023. Și care stipula că 
viitoarea federație va avea un parlament 
bicameral: camera reprezentanților, cu 71 
de deputați, și Senatul, cu 26 de senatori, 
dintre care 13 reprezentanți ai Republicii 
Moldova, 9 ai Transnistriei și 4 ai Găgăuziei. 
Și care mai propunea ca limba de stat să fi e 
„moldoveneasca, iar cea ofi cială pe întreg 
teritoriul republicii federative – limba 
rusă”. Fără a preciza care e diferența dintre 
limba de stat și limba ofi cială. De fapt, prin 

această declarație Kozak pune pe picior de 
egalitate Chișinăul și regimul separatist de 
la Tiraspol, folosind sintagmele „Republica 
Moldova” și „Transnistria”.

VIZITA LUI KOZAK, PROBĂ DE 
CARACTER A NOII ADMINISTRAȚII 

DE LA CHIȘINĂU
Mai mulți experți și jurnaliști, nu din cei 

mai dexteri, s-au grăbit să o învinuiască pe 
Maia Sandu că nu a pus tranșant problema 
retragerii imediate și necondiționate a 
armatei ruse din zona de est a republicii. Și 
că președinția sau externele nu au venit cu o 
reacție ofi cială la declarația lui Kozak privind 
confl ictul transnistrean. Dacă Chișinăul va 
accepta să fi e ținut în tonalitatea refrenului 
dintotdeauna al Moscovei – retragerea 
trupelor condiționată de soluționarea 
politică a „confl ictului”, adică acceptarea 
statutului de autonomie specială, federativ 
al așa zisei rmn, apoi încrederea cetățenilor 
și a partenerilor de dezvoltare ai noii 
administrații va scădea simțitor.

Cu o săptămână înaintea vizitei lui Kozak, 
în cadrul unei emisiuni televizate, Maia 
Sandu declara despre o eventuală întâlnire 
cu Vladimir Putin: „Avem probleme care 
țin de armamentul sovietic de pe teritoriul 
țării noastre, care reprezintă un pericol. 
Un alt subiect este prezența armatei ruse 
pe teritoriul nostru național și problema 
confl ictului transnistrean. Sunt subiecte 
complicate, dar care trebuie discutate”. 
Presa aservită partidelor de stânga nu a ratat 
momentul să exploateze mediatic vizita lui 
Kozak pentru a compromite guvernarea pro-
europeană, sugerând că vizita emisarului 
rus ar prevesti o schimbare a vectorului 
geopolitic trasat de PAS în campania 
electorală. Pe de altă parte, Igor Munteanu, 
fost ambasador al Republicii Moldova la 
Washington, atenționa: „Moscova vrea să 
fugă în fața altor jucători geopolitici ca să fi e 
prezentă la Chișinău. Mă miră nonșalanța 
cu care unii comentatori spun că Republica 
Moldova nu reprezintă nicio valoare 
strategică pentru Rusia. Este exact invers, 
în condițiile în care a pierdut teren în alte 
regiuni, cum ar fi  Georgia, statele Baltice, 
Ucraina ca urmare a războiului”. 

Să recunoaștem, Moscova a pierdut la 
Chișinău poziții importante și pârghii ce 
le deținea. Nu poate miza pe un președinte 
ostentativ pro-rus, principalul ei purtător de 
mesaj în războiul informațional împotriva 
propriului stat. Dar interesul Kremlinului 
este în continuare de a păstra la nesfârșit 
status-quo-ul confl ictului transnistrean, 
de a descuraja solidaritatea Chișinăului 
cu Ucraina și Georgia, de a împiedica 
apropierea lui de NATO. Dar și, ipotetic, 
folosirea Chișinăului ca hârtie de turnesol 
pentru armonizarea relațiilor dintre Rusia 
și Occident în Estul Europei, așa încât 
să-și recupereze sau chiar să sporească 
infl uența sa în întreaga regiune. Și Chișinăul 
a trebuit să fi e precaut, pregătit și decis să 
reacționeze cât mai bine la ceea ce urmează. 
În acest sens Maia Sandu a ales o tactică 
corectă.

– Cum vedeți Dumneavoastră soluționarea confl ictului transnistrean?
– Nu văd în niciun fel, e problema voastră internă.
– În ce sens «a noastră»?
– Republica Moldova și Transnistria trebuie să se înțeleagă, să ajungă la un numitor comun.
– Federația Rusă nu are nicio implicare aici?
– Rusia este gata să acționeze pentru ca Moldova să se înțeleagă cu Transnistria, dar nu mai 
mult de atât. Nu suntem gata să înaintăm anumite condiții pentru a reglementa această 
situație. Asta nu este problema noastră internă. Clarifi cați-vă».

Secvență din dialogul jurnaliștilor de la Chișinău cu Dmitrii Kozak, șef-adjunct al 
administrației președintelui Putin, după întrevederea cu Maia Sandu, Președintele 
Republicii Moldova.   

dacă se va ajunge la o înțelegere la nivel de această declarație Kozak pune pe picior de

CE A PIERDUT TRIMISUL SPECIAL A L LUI CE A PIERDUT TRIMISUL SPECIAL A L LUI 
VLADIMIR PUTIN LA CHIȘINĂU?VLADIMIR PUTIN LA CHIȘINĂU?
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Competiţia extremă pentru 
supremaţie globală SUA-China. 

După câteva decenii de letargie a marii 
puteri americane, consumată degrabă în 
dispute interne, guvernul de la Washington 
a realizat în decurs de câţiva ani că pre-
eminenţa globală obţinută de SUA în 
1918, la sfârșitul Primului Război Mondial, 
reconfi rmată în 1945 și 1989, derulată 
cu autoritate incontestabilă de-a lungul 
întregului secol XX, este pe cale să fi e anulată 
de ascensiunea formidabilă a Chinei, 
după 1990. Deschisă ofi cial de Trump și 
ridicată de Biden la rangul de „competiţie 
extremă”, tema competiţiei SUA-China pe 
plan strategic, politic, economic, militar, 
industrial și tehnologic poate conduce în 
varii direcţii, de la un război rece, autentic. 
Periculozitatea și impactul ambelor versiuni 
posibile de război SUA-China asupra 
aliaţilor Americii din Asia (Japonia, Coreea 
de Sud), dar chiar și din Europa, sunt 
evidente și nici nu mai trebuie explicate aici;

Deteriorarea defi nitivă a democraţiei 
liberale americane prin 

radicalizare ideologică și ciocnire violentă 
a facţiunilor conservatoare și progresiste, 
refl ectată într-un război civil brusc, care 
să incendieze America (de exemplu, inter-
rasial), sau o ciocnire surdă interminabilă, 
care să anuleze practic orice apetit al 
Washingtonului de a mai fi  un actor global 
activ în sistemul internaţional, scenariu ce 
ar lăsa descoperiţi aliaţii SUA din Europa, 
Asia și Orientul Mijlociu;

Erupţia tensiunilor interne din China 
în jurul celor patru mari vulnerabilităţi 

istorice ale Republicii Populare Chineze 
(Taiwan, Hong-Kong, Tibet și statutul 
uigurilor) ori acutizarea tensiunii între forţa 
fi nanciară a celor peste 1.000 de miliardari 
chinezi și establishmentul Partidului 
Comunist – o tensiune deocamdată ţinută 
sub control de mâna forte a Beijingului și 
de obedienţa interesată a magnaţilor. În 
momentul în care marii bogaţi ai Chinei, cel 
mai probabil cei din generaţia a doua, vor 
dori însă și putere politică (ceea ce este un 
refl ex inevitabil, la scara istoriei), forţând 
pluralismul și competiţia politică în locul 
monolitului, întreaga construcţie totalitară 
a regimului comunist al RPC se poate 
clătina, cu efecte economice caracteristice 
asupra pieţelor mondiale. În aproximativ 
10 ani, este așteptată să devină activă a doua 

generaţie a super-bogaţilor Chinei, care nu 
vor mai avea neapărat sentimentul că își 
datorează averea regimului comunist.

Un confl ict al succesiunii în Rusia 
post-Putin și o eventuală venire la 

putere a unei facţiuni ultra-conservatoare, 
naţionaliste, militare sau cu accente 
tradiţionalist-religioase, eurasianiste și 
mesianice, situaţie care ar scoate complet 
Rusia din schema relaţiilor internaţionale 
cu lumea democratică și ar plasa-o pe poziţii 
de adversitate extremă cu vecinii din Europa 
de Est (inclusiv cu ţări membre ale NATO), 
cu republicile postsovietice din Caucazul de 
Sud sau cu cele din Asia Centrală, cu Turcia 
sau cu puterile din Extremul Orient (China 
sau Japonia). Este tot mai limpede că aceștia 
sunt practic, ultimii ani ai regimului Putin, 
iar, până în 2030, la Moscova, se va fi  instalat 
cu siguranţă o altă conducere, mai bună sau 
mai rea decât actuala. 

Rusia continuă să rămână marea putere 
cea mai confl ictuală, mai instabilă și mai 
periculoasă pe termen scurt, mediu și 
lung, cu atât mai mult cu cât este o putere 
în declin, afl ată la începutul unei schimbări 
politice generaţionale și cu impulsuri 
impredictibile, care vin din profunzimea, 
frustrările și proiecţiile imaginare de putere 
ale societăţii ruse, în care modernizarea 
economico-.tehnologică și forţele sociale 
retrograde compun un cocteil Molotov 
înspăimântător; 

Un război Israel-Iran, despre care se 
vorbește deja de mai mulţi ani, ar 

arunca în aer ultima fărâmă de stabilitate 
care mai există în Orientul Mijlociu, 
apărând riscul coalizării islamice, coroborat 
cu intervenţia militară a SUA, evident 
în apărarea aliatului tradiţional, Israelul. 
Confl ictul ar avea multiple refl ectări negative 
în Europa și în întreaga lume occidentală, 
oricum bântuită de ameninţarea atacurilor 
teroriste interne;

Dzintegrarea Regatului Unit al 
Marii Britanii într-o criză politică 

a succesiunii monarhice, amplifi cată de 
imaginea tot mai proastă a Casei Regale, 
de dorinţa scoţienilor de a organiza un nou 
referendum suveranist și de intenţia latentă 
a unor state din Commonwealth (din 
Caraibe, Australia) de a ieși de sub coroana 
britanică. Pentru europeni, reaprinderea 
confl ictului din Irlanda de Nord, izbucnirea 
unuia nou în Scoţia sau o relaţie politică 

rece Anglia-UE, cu multe bariere, pot avea 
efecte negative pe termen relativ scurt (doi-
trei ani) și mediu (trei-cinci ani). Pe termen 
lung, cred însă că Marea Britanie – chiar și 
cu un regat din care vor pleca scoţienii –își 
va restabili relaţiile foarte bune cu Uniunea 
Europeană. Apariţia unei eventuale crize 
vizează deci perspectiva de până în cinci 
ani de acum înainte, când climatul politic 
va rămâne destul de instabil în insulă, iar 
Coroana trece – sau nu – testul succesiunii;

Adâncirea diferenţelor de viziune 
politică privind viitorul UE 

între nucleul ţărilor bogate (Franţa, 
Germania, Olanda), pe de o parte, și ţările 
Europei Centrale pe de altă parte, cu un 
comportament obstructiv tot mai pronunţat 
și mai asertiv al Ungariei și Poloniei, poate 
chiar și al Austriei (pe motive antiimigraţiei), 
ceea ce ar pune sub semnul întrebării pe 
termen lung (10 ani și peste) însuși viitorul 
Proiectului European sau chiar solidaritatea 
și coerenţa UE-27.

O altă falie strategică poate apărea între 
ţările care vizează desprinderea de SUA 
și proiectul european autonomist (Franţa 
în special, posibil și Italia) și ţările pro-
americane de la periferia răsăriteană a 
UE (Polonia, România, statele baltice). 
Nu poate fi  complet exclus scenariul 
dezintegrării UE în forma actuală și al 
reapariţiei unor forme viitoare de integrare 
regională, poate mai mici și mai fl exibile, 
pe baza unor noi Tratate. Alegerile pentru 
Parlamentul European din 2024 sau 2029 ar 
putea fi  primele din istoria UE care să nu 
mai genereze o majoritate pro-integrare, 
ci una a partidelor naţionaliste, cu accente 
suveraniste.

Explozia confl ictului latent din 
Peninsula Coreeană, la capătul 

unei lungi perioade de înarmare nucleară 
a Coreei de Nord, explozie care ar putea fi  
cauzată de eșecul regimului comunist de 
la Phenian de a mai asigura minimul de 
hrană – chiar și pentru standardele joase 
locale – pentru populaţie. Se știe din istorie 
că orice regim dictatorial afl at în declin 
intern, care nu se mai poate legitima în 
ochii poporului prin realizări în privinţa 
calităţii vieţii, devine agresiv și periculos pe 
plan extern, în special în relaţiile cu vecinii. 
Reluarea războiului coreean, întrerupt prin 
armistiţiul din 1953, și intervenţia militară 
a SUA, respectiv a Chinei, ar putea schimba 
fundamental tabloul securităţii globale.

Creșterea tensiunii sociale generate de 
dezvoltarea inteligenţei artifi ciale 

și scăderea oportunităţilor de joburi 
pentru cei cu niveluri joase de califi care 
profesională, cu apariţia șomajului și a 
sărăciei în categoria celor slab educaţi, 
o problemă economică structurală care 
va deveni din ce în ce mai pregnantă 
spre sfârșitul deceniului (2030), odată ce 
milioane de locuri de muncă vor dispărea ca 
urmare a dezvoltării și extinderii utilizării 
roboţilor în producţie și servicii. Nu e greu 
de dedus că cei rămași pe dinafara noului 
model economic vor deveni ţinte facile ale 

discursului radical și partidelor extremiste 
de stânga (socialiste, anticapitaliste) sau de 
dreapta (naţionaliste, antiglobaliste).

Tensiunea autohtoni-alogeni sau 
„nativismul”, un curent care va fi  

alimentat intens de reacţia de respingere 
a imigranţilor de către cei născuţi în ţările 
respective. Confl ictul începe să fi e deja 
resimţit în Marea Britanie, Olanda, Franţa, 
Germania, Belgia, Austria, Italia etc. 
Partidele de dreapta, naţionaliste și xenofobe 
au de câștigat de pe urma extinderii acestui 
fenomen, fi indcă vor atrage din ce în ce mai 
mulţi aderenţi cu tema antiimigranţi și a 
protecţionalismului identităţii naţionale.

Tensiunea secular-religios, una din 
versiunile clivajului progresist-

conservator pe care îl observăm deopotrivă 
în SUA, dar și în Europa, cu evoluţii și 
specifi curi diferite de la ţară la ţară (de la 
tema dreptului la avort, la măsura în care 
Biserica trebuie să respecte sau nu legile 
date de autorităţile seculare). Ceea ce se 
observă este că tot ce ţine de religie încep să 
creeze reacţii emoţionale din ce în ce mai 
radicale, fi e de aprobare, fi e de respingere.

Tensiunea inter-generaţională, de o 
magnitudine ce pare să se apropie 

treptat de cea din anul revoluţionar 1968, 
în care se înfruntă (deocamdată simbolic) 
o generaţie matură, educată în anii 90, 
acum în vârstă de 45-60 de ani, care susţine 
valorile tradiţionale ale sistemului capitalist, 
ale proprietăţii, muncii și capitalului, 
ale democraţiei liberale. Occidentului și 
globalizării, cu o generaţie revoltată (dar 
nu neapărat mai bine educată, mai cultă și 
mai competentă), crescută în aerul populist 
antisistem, în ignoranţa și bulele reţelelor 
sociale și în naivităţile sau exagerările 
ideologice ale ultimului deceniu, avantajată 
desigur de energia și capacitatea de 
mobilizare mai mare (biologia își spune aici 
cuvântul), dar care ar putea suferi curând 
șocul unor performanţe profesionale mai 
mici și  al unei scăderi a nivelului de viaţă 
în comparaţie cu părinţii lor, din cauza 
nivelului mai slab al educaţiei și a apetenţei 
de a mai munci serios.

Acestea sunt cele 12 tensiuni semnifi cative 
care lucrează în prezent în lume, afectând 
stabilitatea sistemului politic, economic și 
social. De la interesele de putere din relaţiile 
internaţionale, la impactul tehnologic și 
de la ideologie și religie, la geopolitică și 
resurse, fără a neglija dimensiunile culturală 
și educaţională, fronturile pe care se dau 
astăzi marile bătălii pot indica direcţiile 
posibile de evoluţie și ciocnirile majore din 
următorii 10 ani.

Așa cum spuneam la început, nu neg 
că pot exista și alte linii de confruntare, pe 
care poate că nu le vedem astăzi sau nu le 
acordăm deocamdată importanţa cuvenită. 
Dar faptul că acestea de mai sus există, le 
cunoaștem istoria recentă și observăm cum 
se acutizează este deja un indiciu că nu 
putem privi prea liniștiţi spre perspectivele 
și fi nalitatea lină a „marii resetări”a lumii.

MARILE CIOCNIRI CARE AR PUTEA REMODELA LUMEA PÂNĂ ÎN 2030MARILE CIOCNIRI CARE AR PUTEA REMODELA LUMEA PÂNĂ ÎN 2030
Pentru că tot se vorbește intens despre Th e Great Roset, începută în sistemul 

relaţiilor internaţionale, dar și în profunzimile economico-sociale și culturale ale 
societăţilor noastre cu ani buni înainte de pandemie, resetare accelerată și „ofi cializată” 
de criza blocării lumii de către noul coronavirus, ar fi  utilă o discuţie despre marile linii 
de confl ict existente la ora actuală pe scena globală. Aceste tensiuni se pot adânci, agrava 
și fi nalmente exploda până la sfârșitul acestui deceniu, separat sau în combinaţii dintre 
cele mai neașteptate, în ciocniri cu impact major asupra vieţilor noastre și chiar ale 
generaţiei care urmează, scrie Valentin Naumescu, pe contributors.ro.

Desigur,  nimeni nu dispune de globul de cristal care să ne spună cu precizie ce se va 
întâmpla. Una sau mai multe dintre înfruntările latente de mai jos ar putea erupe 

în confruntări dramatice, ireversibile, chiar violente. După cum, tot teoretic vorbind, este 
posibil ca nimic semnifi cativ să nu se întâmple până în 2030, iar tensiunile să fi e complet 
ori parţial depășite. Sau – de ce nu? – alte linii de confl ict, pe care nu le vedem astăzi sau 
care ni se par nesemnifi cative, să devină mâine decisive. Orice este posibil și, în același 
timp, nimeni nu mai poate oferi garanţii de niciun fel.

Totuși, dincolo de această incertitudine și volatilitate a contextului, este important să 
încercăm cel puţin să înţelegem pe ce aliniamente s-au creat deja falii relevante de sciziune 
și potenţial confl ict și de unde ar putea apărea în anii următori scânteia unei ciocniri 
puternice. Următoarele „fronturi” sunt așadar, de urmărit cu mare atenţie în acest deceniu

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

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

0372.032.313
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TAXA PE SERVICII MEDICALE 
(AUSTRIA)

Alpii austrieci sunt locul perfect în care 
se strâng iubitorii de ski de toate tipurile, 
de la începători până la profesioniști și în 
mod deloc surprinzător, turiștii care nu sunt 
foarte stăpâni pe skiurile din dotare ajung 
prin spitale cu fracturi și alte răni. Din acest 
motiv, guvernul a decis să introducă o taxă 
specială pe servicii medicale în taxa normală 
de turism, iar aceasta nu este același lucru 
cu asigurarea medicală de călătorie. Pentru 
această taxă nu există o sumă fi xă și ea este 
colectată de fi ecare hotel în parte.

TAXA PE BEȚIȘOARE (CHINA)
În fi ecare an, China produce aproximativ 

45 miliarde de bețișoare de unică folosință 
și pentru acest lucru sunt tăiați aproximativ 
25 milioane de copaci. Drept urmare, 
guvernul chinez a intrat în panică din cauza 
defrișărilor ce distrug mediul înconjurător, 
iar în 2006 a fost introdusă taxa de 5% pe 
bețișoarele de unică folosință. Autoritățile 
consideră că această măsură de prevenție 
va încuraja populația să folosească mai 
mult bețișoarele refolosibile decât pe cele 
tradiționale.
TAXA PE COVRIGI (NEW YORK, SUA)

New York-ul are o taxă specială ce se 
aplică covrigilor care nu sunt consumați ca 
atare. Adică orice covrig este feliat sau servit 
cu un topping costă automat cu cel puțin 
8 cenți în plus. Pe deasupra, taxa se aplică 
și oricărui covrig cumpărat și consumat în 
incinta magazinului. Pentru a evita plata 

acestei taxe, poți cumpăra un covrig simplu 
pe care să ți-l prepari cum vrei acasă.

TAXA PE GRĂSIME (JAPONIA)
Faimoasa „Metabo Law” din Japonia cere 

ca bărbații și femeile între 40-75 ani să își 
măsoare talia la un specialist în fi ecare an și 
dacă aceasta depășește 85 cm pentru femei 
și 90 cm pentru bărbați, ei să plătească 
o anumită taxă. Aceasta a fost introdusă 
pentru a preveni obezitatea și răspândirea 
diabetului.
TAXA PE NUCI ȘI ALUNE DECOJITE 

(ANGLIA)
În Anglia, este mai ieft in să cumperi 

nucile și alunele în coajă, pentru că celor 
decojite, coapte și sărate li se aplică o taxă 
cu 20% valoare adăugată. Cu toate acestea, 
legea nu se aplică și arahidelor în coajă, dacă 
acestea sunt crude și nesărate.

TAXA PE DISTRACȚIE (INDIA)
O ieșire la cinematograf în India te costă 

destul de mult, deoarece trebuie să plătești 
o taxă ce se aplică pe biletele la fi lm, orice 
spectacol, expoziție, parc de distracții și 
alte activități amuzante. Valoarea acesteia 
variază în funcție de regiune de la 5 până la 
28%, în funcție și de tipul divertismentului.

TAXA PE JOCURILE DE CĂRȚI 
(ALABAMA, SUA)

Alabama este singurul stat din America 
unde ești taxat pentru cumpărarea unui 
pachet de cărți. Pentru fi ecare pachet trebuie 
să plătești 10 cenți în plus, iar vânzătorul 
trebuie să aloce 1 dolar plus o taxă anuală 
de 3 dolari. Această taxă se aplică însă 

doar pachetelor care au 54 de cărți sau mai 
puține.

TAXA PE JUNK-FOOD (UNGARIA)
Această taxă a fost introdusă în anul 

2011 și este pusă pe pachetele de alimente 
care au o cantitate mare de sare și zahăr, 
precum chipsuri, biscuiți, prăjituri, sucuri și 
energizante. În mod ofi cial, ea se numește 
„Public Health Product Tax” și este în jur de 
20 cenți pe fi ecare produs. Guvernul speră 
ca prin această măsură să promoveze un 
stil de viață sănătos și să forțeze cetățenii să 
mănânce mai adecvat. În mod surprinzător, 
metoda pare să funcționeze, întrucât 
aproape 73% dintre consumatori au redus 
consumul de produse junk-food.

TAXA PE SOARE 
(INSULELE BALEARE)

Insulele Baleare primesc anual 
aproximativ 11 milioane de turiști, ceea 
ce înseamnă o mare presiune pe resursele 
locale, așa că în 2016 a fost introdusă o nouă 
taxă turistică, aceea pe soare. Ea se aplică 
tuturor turiștilor care vizitează Majorca, 
Menorca, Ibiza și Formentera, având 
valoarea cuprinsă între 2 și 4 dolari pe zi. 
Banii adunați din această taxă sunt folosiți 
pentru a îmbunătăți infrastructura turistică, 
curățarea plajelor, a zonelor protejate și 
refacerea echilibrului ecologic.

TAXA PE UMBRĂ 
(CONEGLIANO, ITALIA)

Restaurantele și vânzătorii stradali din 
Conegliano, un oraș din Italia cunoscut 
pentru al său prosecco sec, trebuie să 
plătească 100 de dolari pe an dacă au semne 
sau copertine ce fac umbră pe stradă. Taxa 
a fost creată în 1993 și trebuia aplicată în 
toată țara, dar a fost acceptată doar aici și 

după implementarea ei majoritatea micilor 
afaceriști au optat doar să își retragă 
corturile.

TAXA PE BRONZ ARTIFICIAL (SUA)
Înepând cu anul 2010, orice american 

se duce la solar trebuie să plătească în plus 
10% din costul procedurii. Această taxă se 
aplică oricărui studio care nu este condus 
și nu are servicii supervizate de un medic, 
iar principalul său scop este de a combate 
cancerul de piele.

TAXA PE GAZELE FĂCUTE DE VITE 
(ESTONIA)

Deși sună ridicol, taxa pe gazele făcute 
de vite chiar există în Estonia și prin ea se 
încearcă prevenirea poluării și reducerea 
efectului de seră. Ideea este că atunci când o 
singură vită digeră iarbă, produce în medie 
350 l de metan și 1500 litri dioxid de carbon 
pe zi. Conform mai multor estimări, această 
cantitate reprezintă 15-25% din emisiile 
totale de gaze.

TAXA PE TATUAJE ȘI PIERCING 
(ARKANSAS, SUA)

Arta tatuajelor devine din ce în ce mai 
apreciată în America și se estimează că 35% 
din cetățenii americani cu vârste cuprinse 
între 18-29 de ani au cel puțin un tatuaj, 
deci nu mai este de mirare pentru nimeni 
că guvernul încearcă să protejeze cetățenii 
de falșii artiști, care duc la răspândirea 
virusului HIV și a altor infecții de piele, din 
cauza dezinfectării necorespunzătoare a 
ustensilelor. Încă din anul 2005, în Arkansas 
a fost instaurată o taxă de 6% din valoarea 
procedurii pe orice tatuaj și piercing 
efectuat, iar taxa se aplică și eliminării 
părului corporal prin electroliză.

www.feminis.ro

Exact așa m-am întrebat și eu, ca Jupân Dumitrache, 
personajul lui Caragiale din „O noapte furtunoasă”, 

când am început să citesc valul de informaţii din ultimul 
timp privind „Marea Resetare” a Capitalismului, care se va 
transforma, chipurile, într-un „socialism puţin mai diferit”, 
bineînţeles în contextul globalizării. Domnule, ăștia le zic 
„adânc de tot!”

Adică, cum vine asta, stimabililor? Europa de Est, 
inclusiv poporul român, face revoluţie ca să scape de 
comunism și să ne aruncăm cu voluptate în braţele mult 
așteptatului Capitalism. În treacăt fi e spus, până acum ne-a 
cam dezamăgit, deoarece capitalismul nostru s-a dovedit 
prea sălbatic și rapace, mai ales din cauza unor intruși 
care au știut să profi te de vidul legislativ al primilor ani de 
după decembrie 1989. Oricum, așa libertate, ceea ce nu-i 
puţin lucru, iar acum vine stimabilul domn Klaus Schwab, 
fondatorul și președintele Forumului Economic Mondial, 
care ne anunţă că până în 2030 vom avea un capitalism 
ce se va fi  descompus treptat, transformându-se „într-un 
soi de socialism, idealul marxist dar într-o formă nouă, 
mai bună”. Ei, poft im! Scăparăm de „societatea socialistă 
multilateral dezvoltată” și acum ne paște un alt fel de 
socialism, mai ciudat, aș spune chiar mai sumbru, care, 
după umila mea părere, seamănă izbitor de mult cu cel din 
vechile falanstere, unde oamenii trăiesc într-o comuniune 
totală, copiii sunt crescuţi în grădiniţe și vin acasă doar la 
sfârșitul săptămânii, masa se servește la cantină, fi ecăruia i 
se dă doar după nevoi. Chiar și îmbrăcămintea și locuinţa.

Este tot mai limpede că ideile de naţiune și patriotism 
sunt de natură a-i irita pe unii dintre participanţii de elită 
la Forumul Economic Mondial. Nu știu dacă aţi remarcat 
că aproape nu se mai vorbește nimic despre Democraţie, o 
să devină oare și această noţiune una desuetă?

Fostul președinte al SUA. Donald Trump, prin 
pledoariile sale pentru patriotism și naţionalism, i-o fi  

deranjat rău pe cei care lucrează la globalizare și resetare, 
ori este știut că Wall-Street-ul, când este vorba de lezarea 
intereselor sale, nu iartă pe nimeni, dovadă bietul 
președinte John Kennedy care a avut nefericita inspiraţie 
să încerce „resetarea” sistemului Trezoreriei SUA. Trump 
a avut noroc că data alegerilor a fost apropiată de perioada 
discursurilor sale demolatoare, iar omul a fost „salvat” prin 
pierderea alegerilor.

Domnul Klaus Schwab ne declară cu nedisimulată 
convingere „După Marea Resetare nu veţi mai deţine nimic 
și veţi fi  fericiţi pentru asta”. Hai că asta chiar îmi place, 
adică Bill Gates sau Soros vor renunţa la miliardele lor de 
dolari și vor declara că în sfârșit sunt fericiţi? Aș spune că 
acest stimabil domn Klaus Schwab și compania sunt duși 
rău cu pluta, dar nu pot deoarece la aceste strălucite idei 
s-a raliat și Alteţa sa regală Prinţul Charles, moștenitorul 
Coroanei britanice, la adresa căruia nu mă pot exprima 
ireverenţios, că-i os domnesc, deși în ultimul timp se pare 
că este tot mai implicat în afaceri. Apropo, oare și înălţimea 
sa va fi  fericit scăpând de vechiturile alea de castele și de 
acţiunile de la diferite societăţi sau bănci?

Toţi potentaţii lumii occidentale au căzut de acord că 
această pandemie a creat o oportunitate extraordinară 
pentru a începe „Marea Resetare”, iar asta nu miroase a 
bine. Adevăratul vinovat care a declanșat această psihoză 
a pandemiei se va putea stabili după ce vom trage linia și 
vom vedea cine a avut de câștigat de pe urma ei. Iată că 
încă nu s-a liniștit pandemia și deja se prefi gurează cine ar 
avea de câștigat sau mai bine zis cine vrea să iasă câștigător. 
Nu voi spune că știu că cineva ar fi  creat virusul și i-ar fi  
dat drumul în lume, dar vă las pe dvs., cititorii să trageţi 
singuri concluziile.

Așteptăm cu deosebit interes reuniunea viitoare a 
Forumului Economic Mondial. Artizanii „Marii Resetări” 
ne asigură că demararea acestei extraordinare acţiuni va 

avea asupra omenirii un impact tot atât de mare ca nașterea 
lui Iisus Hristos și că istoria omenirii se va împărţi în erele 
„ante C19” și „post C19”. Nu m-ar mira dacă  vor „reseta” 
și calendarul și vom începe numărarea anilor de la apariţia 
minunatei PANDEMII.

Ce se ascunde în spatele  acestei pandemii care determină 
asemenea dislocări vom vedea, deși noi, profesioniștii 
în intelligence, putem întrevedea că asistăm la eforturile 
disperate ale unei elite care se teme că un eventual nou 
colaps ciclic, mai grav, al „capitalismului în descompunere”, 
fi e chiar și globalizat, va genera reacţii masive, care ar putea 
scăpa de sub control și atunci au preferat să pună la cale 
niște revoluţii ciudate, deconcentrate pentru omul simplu. 
Printre alte modifi cări, acesta va fi  determinat să muncească 
în condiţii total diferite, singur în faţa unui computer, 
iar pericolul socializării și organizării de colective care 
ar putea opune o cât mai mică rezistenţă va fi  tot mai 
redus. Cel puţin eu, veșnicul mizantrop, așa văd lucrurile. 
Poate greșesc, poate domnul Klaus Schwab se gândește 
într-adevăr la binele omenirii, poate este preocupat în 
cel mai înalt grad de grija omului simplu căruia vrea să-i 
asigure o viaţă fericită, lipsită de griji. Poate, dar eu nu prea 
cred.

Termenul pentru fi nalizarea „Marii Resetări” este 2030! 
Nu știu dacă eu sau domnul Klaus Schwab vom apuca să 
vedem această minune realizată, dar un lucru este sigur, 
că ea pune de pe acum serios pe gânduri tinerele generaţii, 
care nu știm cât de docile și receptive vor fi  la asemenea 
„resetări” mari sau mici și dacă vor accepta să devină 
„oameni cibernetici”.

Nu mi-am propus să analizez acum toate teoriile așa-zis 
neo-marxiste ale lui Klaus Schwab, am vrut doar să punctez 
acest aspect inedit apărut pe scena economiei mondiale și 
pentru care se bate un tam-tam asurzitor căruia eu i-aș 
spune, pentru moment, „Marea Abureală”.

TAXE CIUDATE INTRODUSE ÎN TAXE CIUDATE INTRODUSE ÎN 
ŢĂRI DIN ÎNTREAGA LUMEŢĂRI DIN ÎNTREAGA LUME
Istoria civilizației a văzut multe taxe și legi ciudate, dintre care unele s-au păstrat până 

în ziua de astăzi și altele au fost înlocuite cu unele cel puțin la fel de bizare.
Probabil că nu ai mai auzit niciodată de aceste legi din toată lumea, dar unele au fost 

introduse din motive rezonabile, pe când altele nu au o explicație logică.

„ADICĂ, CUM VINE VORBA ASTA?!...”„ADICĂ, CUM VINE VORBA ASTA?!...”
Col. (r) Hagop HAIRABETIAN



Ziarul   Ploiestii
19 - 25 august 2021

PAGINA 11

MOZAIC

 BERBEC
Vei reuși să rezolvi toate 
chestiunile bănești și să 
închei discuțiile neplăcute 
cu unele persoane din 

cercul tău de apropiați. Îți merge mai 
bine din punctul de vedere fi nanciar și, 
curând, vei mai pune niște bani 
deoparte. În familie, momentele cele 
mai frumoase sunt legate de o reușită a 
persoanei iubite, care va avea toate 
motivele să sărbătorească.
 

 TAUR
Fii prudent dacă trebuie 
să iei decizii majore la 
serviciu. Gândește-te 
bine înainte de a promite 

ajutor unui coleg sau de a-ți asuma 
anumite responsabilități. Cu timpul, 
toate aceste obligații se vor schimba și, 
poate, vor crește. E greu să refuzi, dar 
este și mai greu să îți asumi singur 
sarcini difi cile. Fii diplomat și discută cu 
toți ceilalți care se pot implica în munca 
ta!

          GEMENI
Este o perioadă propice 
distracției şi relaxării. 
Dacă trebuie să pleci la 
drum lung, toate îți vor 

merge din plin și vei reuși să îți atingi 
obiectivele. Profi tă de această perioadă 
benefi că! Este foarte bine să fi i precaut, 
pentru a evita niște situații stânjenitoare 
imprevizibile, dar nu exagera în acest 
sens! 

 RAC
Îți merge tot mai bine. 
Este o perioadă 
excelentă pentru tine pe 
toate planurile. 

Sănătatea, familia și viața de cuplu sunt 
protejate. Dacă ai planuri pentru 
renovarea casei, este momentul ideal să 
îți cumperi toate cele necesare. Apar 
niște schimbări neașteptate și este 
posibil ca să nu știi de la început cum să 
acționezi. 

 LEU
Vei fi  cooptat în activități 
noi, care îți vor deschide 
perspective nebănuite. 
Dacă nu ai datorii 

sufl etești din trecut, este timpul să te 
gândești la schimbări. Începe o perioadă 
a transformărilor, în care relațiile și 
buna înțelegere cu cei din jur îți vor 
aduce benefi cii. Dacă primești o ofertă 
să lucrezi în alt loc sau să începi o 
colaborare, contractul va fi  de bun 
augur.

                       FECIOARĂ
Te bucuri de o perioadă 
plină, în care vei putea 
realiza multe lucruri 
frumoase. Dacă vrei să 

faci cumpărături deosebite, vei găsi 
oferte bune. Dacă vrei să faci o călătorie 
prin țară sau să îți vizitezi rudele, vei fi  
primit peste tot cu brațele deschise. 
Multe persoane dragi așteaptă să te vadă 
și să le treci pragul.

                         BALANȚĂ
Abține-te de la 
comentarii, când toată 
lumea în jur este agitată 
și nervoasă. Te confrunți 

în aceste zile cu persoane ambițioase și 
orgolioase, care nu vor recunoaște că au 
greșit. Îți trebuie multă răbdare să 
discuți despre alegerile lor și să încerci 
să îndrepți lucrurile. Zilele precedente 
ai avut o stare neplăcută, care a fost 
condamnată și de cei apropiați.

                 SCORPION
Te ocupi mai mult de 
casă și de cumpărăturile 
necesare familiei. Îți faci 
planuri legate de copii și 

le dedici tot timpul tău liber. Vor fi  
momente în care vei avea nevoie de 
timp și pentru tine, să te îngrijești și să 
te ocupi de garderobă. Toate aceste 
activități plăcute te vor relaxa și îți vor 
oferi liniștea de care aveai nevoie.

           SĂGETĂTOR
Vei avea un obstacol de 
depășit și simți, în 
anumite momente, că 
eforturile tale sunt în 

zadar. Oricât de greu ar fi , nu renunța să 
lupți pentru ceea ce dorești! Curând, 
lucrurile vor evolua în direcția cea 
bună. Dacă sunt probleme în cuplu, 
timpul și liniștea te vor ajuta să le 
depășești. Dacă sunt probleme legate de 
bani, vei primi sprijinul familiei.

                 CAPRICORN
Caută ceva nou, încearcă 
activități distractive și să 
faci ceva deosebit pentru 
tine să evoluezi în 

direcția dorită. Dacă lucrurile de care 
ești nemulțumit stagnează, nu vei reuși 
să schimbi nimic. Profi tă de momentele 
benefi ce și cere sprijinul partenerului 
tău de viață. Imprevizibilul este peste tot 
și, chiar dacă nu prea îți plac surprizele, 
cele ce urmează te vor încânta. 
   
               VĂRSĂTOR

Încep zile frumoase și 
destinse, toate 
problemele din trecut îşi 
vor găsi rezolvarea. Vei 

primi unele recompense care te vor 
ajuta să te redresezi pe planul fi nanciar. 
Vei găsi resurse noi și mijloace efi ciente 
să obții ceea ce dorești mult mai repede! 
Este posibil să ajuți un membru al 
familiei sau doar să planifi cați o vacanță 
împreună. 

 PEȘTI
Învață să lași în urmă 
resentimentele, mai 
ales dacă nu ai dovezi 
clare că ai fost uitat sau 

trecut cu vederea. Ești o fi re sociabilă și 
oamenii te apreciază. Dacă apar 
probleme de comunicare cu unele 
dintre persoanele apropiate, găsește 
puțin timp liber să ieși la o cafea cu ele și 
să discutați tot ceea ce vă supără. 

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 august -22 septembrie

FECIOARĂ

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

VREMEA GRÂNELOR COAPTEVREMEA GRÂNELOR COAPTE

Editorial de 
Mariana PODEANU; 
www.ziarulploieştii.ro

DESPRE ZIDURI ȘI IMPLOZIEDESPRE ZIDURI ȘI IMPLOZIE

METODA DE DEZINTOXICARE OSHAWA
Face parte din medicina tradițională japoneză și 

a fost îndelung practicată de cunoscutul terapeut 
George Oshawa (1893-1966), celebru prin lucrările 
sale despre macrobiotică, știința unei alimentații 
corecte, bazată pe consumul echilibrat de alimente 
încărcate cu energii masculine (Yang) și feminine 
(Yin). Practicanții macrobiotici (milioane, în 
Occident, America, Australia și Canada), văd 
în alimentație principalul drum către o sănătate 
perfectă. Se spune, de altfel, că însuși Oshawa s-ar 
fi  vindecat singur de tuberculoză prin alimentația 
macrobiotică.

În ce privește dezintoxicarea cu cereale, ea se 
bazează pe: grâu, orez, mei sau hrișcă, cumpărate, 
dacă este posibil, de la țărani, cât mai sănătoase și 
bine coapte, obținute din locuri unde nu s-au folosit 
îngrășăminte chimice. Cura de dezintoxicare cu 
cereale durează 10 zile,  folosindu-se rețete rapide, ușor 
de preparat. Cerealele enumerate vor fi  consumate în 
orice cantitate (se poate mânca din ele pe săturate), 
în mai multe mese pe zi. Singurele adausuri permise: 
apa și sarea grunjoasă. Practicată experimental și în 
unele spitale din România, dezintoxicarea cu cereale 
a dat rezultate spectaculoase în vindecarea unor boli 
aparent incurabile.

Ceea ce se știe mai puțin despre aceste cereale 
este că ele au o compoziție chimică remarcabilă, 
nu au aproape deloc grăsimi, conțin toți nutrienții 
necesari unei persoane adulte și chiar grâul are 
aceeași cantitate de proteine că și pulpa de porc. Un 
studiu amplu, realizat la o universitate de medicină 
din statul Texas (SUA), arată că un regim cerealier 
integral scade cantitatea de radicali liberi din sânge. 
Așa se explică efectele anticancerigene ale curei cu 
cereale - dovedite în decursul anilor - la foarte mulți 
subiecți care au recurs din disperare la o asemenea 
dietă extremă.

REȚETE CU CEREALE
Turtițe din grâu
Ingrediente: 500 gr grâu curat, 1 linguriță sare 

grunjoasă, 150 ml apă.
Mod de preparare: Se macină fi n grâul (cu o 

râșniță electrică sau cu o moară casnică de uruială), 
obținându-se făina integrală, din care se face o cocă 
cu apa și sarea. Se lasă la înmuiat 30 de minute, apoi 
se fac turtițele, care se coc în tigaie fără ulei, la foc mic.

Grîu, hrișcă sau mei copt
Ingrediente: 300 gr grâu, hrișcă sau mei, 1 linguriță 

sare grunjoasă.
Mod de preparare: Se spală bine grâul și se pune 

în tigaie sau ceaun de fontă cu apă și sare, atât cât să-l 
acopere. Se lasă la foc iute până se evaporă apa și se 
amestecă continuu până grâul își schimbă culoarea 
și este ușor de mestecat. Hrișca și meiul pot fi  coapte 
fără a fi  umezite în prealabil.

Terci de grâu
Ingrediente: 200 gr făină de grâu integrală, 400 ml 

apă și un vârf de cuțit sare grunjoasă.
Mod de preparare: Se pune apa cu sarea la fi ert. 

Când clocotește, se toarnă (în ploaie) făina de grâu 
integrală, până se obține consistența dorită. Se fi erbe 
20-30 de minute.

Supa de orez cu găluște de grau
Ingrediente: 100 gr făina de grâu integrală, 100 g 

orez, jumătate de linguriță de sare, 500 ml apă.
 Mod de preparare: Din grâul măcinat, puțină 

apă și sare se face o cocă moale și se lasă la înmuiat 
30 de minute. Se fac găluște mici care se pun în apa 
clocotită cu sare, se fi erb 10 minute, apoi se adaugă 
orezul și se mai fi erb 20 de minute.

 „Lapte” de grâu
Ingrediente: 40 gr grâu și 300 ml apă.
Mod de preparare: Se macină grâul (la râșnița 

de cafea), se pune într-o cană mare și se toarnă apa 
fi erbinte; se agită și se lasă la răcit. Înainte de a se 
consuma, se amestecă conținutul.

Sănătate cu cereale (I)

Sunt ziduri care nu cad. Sunt ziduri vechi, solide, sunt ridicate piatră cu pietricică. 
De aceea sunt impozante, fi indcă-și etalează sfi dător istoria. Ele au rezistat 

intemperiilor, cutremurelor, vijeliilor, nu s-au ros nici de grindină, nici de ciclon, iar 
soarele degeaba le roade și le ronțăie.

Sunt ziduri care stau drepte. Și scut. Și nu le clatină nici plumbul, nici ghiuleaua. 
Niciun trasor izbit în ele n-are putere. Face cel mult o gaură infi mă. Pentru că zidurile 
sunt solide. Așa sunt zidurile unei fortărețe.

Sunt ziduri care sunt greu de atins cu mâinile. Ziduri pe care nu se poate cățăra 
niciun dușman. Sunt ziduri clădite în scopul de a proteja.

Zidurile înalte sunt de netrecut. Dar chiar și zidurile mai mărunte sunt invincibile, 
dacă au rădăcina-n piatră și acoperă atât cât trebuie să acopere.

În spatele zidurilor, oamenii își betonează a doua fortăreață. Dar în același timp 
trăiesc, evoluează, se dezvoltă. Se bucură, iubesc, cântă, dansează. Sunt apărați de 
ziduri dure. 

Zidurile fortăreței sunt atuuri. Dar uneori nu sunt doar binecuvântare, sunt 
blestem. Fiindcă acoperind cumva lumina, din întunericul de jos, din baza zidului 

răsar buruieni. Liane periculoase care-și pot întinde tijele elastice printre creneluri și pot servi drept funii pentru 
”caii troieni” care vor să pătrundă în miez de noapte, ca să bântuie și să otrăvească liniștea-n cetate.

Zidurile fortăreței sunt atuuri. Sunt cele mai solide în fața inamicului văzut, dar când e pus un explozibil la 
temelie, pe interior? Zidurile sunt fragile și se dărâmă într-un spectacol - nedorit, e drept, dar tot spectacol! - al 
imploziei.

PS Orice asemănare cu situația existentă la echipa fanion a Ploieștiului, a județului, este pur întâmplătoare.  
Chiar, echipa cum se mai numește, tot Petrolul? 

Alături de post, grânele reprezintă cea mai efi cientă metodă de dezintoxicare a organismului. Indienii 
și japonezii le folosesc de sute de ani, pentru tratarea unor boli incurabile.

Dr. Cristian Boerescu
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ALEXANDRION CONTINUĂ PARTENERIATUL CU PETROLUL PENTRU AL 8-LEA AN

 
 
 
Comunicat de pres  
 
SC FAXMEDIA CONSULTING SRL anunt  lansarea proiectul cu titlul ”Capital de LUCRU FAXMEDIA 
CONSULTING” proiect nr RUE 12862 înscris în cadrul M surii ”Granturi pentru capital de lucru”, 
instituit  prin OUG nr 130/2020. 
Proiectul se deruleaz  pe o perioad  de maxim 12 luni, începând cu data semn rii contractului de 
finan are cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 
05.08.2021. 

Obiectivul proiectului îl reprezint  sprijinirea SC FAXMEDIA CONSULTING SRL 

Proiectul are printre principalele rezultate, urm toarele: 

-men inerea activit ii pe o perioada de minim 6 luni, 
-men inerea num rului locurilor de munca fa  de data depunerii cererii, pe o perioad  de minimum 
6 luni, de la data acord rii granturilor. 

Valoarea proiectului este de 556.542,50 lei (valoarea total ) din care : 483.950,00 lei grant 
si 72.592,50 lei cofinan are. 
 

Proiect cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Opera ional 
Competitivitate 2014-2020. 

Persoan  de contact: 
Bals Rodica, 
rodica.bals@faxmedia.ro 
0758.097.413 

 
 
 
Comunicat de pres  
 
SC FAXMEDIA TOUR SRL anunt  lansarea proiectul cu titlul ”CAPITAL de LUCRU FAXMEDIA 
TOUR” proiect nr RUE 12691 înscris în cadrul M surii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituit  
prin OUG nr 130/2020. 
Proiectul se deruleaz  pe o perioad  de maxim 12 luni, începând cu data semn rii contractului de 
finan are cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 
05.08.2021. 

Obiectivul proiectului îl reprezint  sprijinirea SC FAXMEDIA TOUR SRL 

Proiectul are printre principalele rezultate, urm toarele: 

-men inerea activit ii pe o perioada de minim 6 luni, 
-men inerea num rului locurilor de munca fa  de data depunerii cererii, pe o perioad  de minimum 
6 luni, de la data acord rii granturilor. 

Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea total ) din care : 725.925,00 lei grant 
si 108.888,75 lei cofinan are. 
 

Proiect cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Opera ional 
Competitivitate 2014-2020. 

Persoan  de contact: 
Bals Rodica, 
rodica.bals@faxmedia.ro 
0758.097.413 

Parteneriatul dintre Petrolul Ploiești și 
Alexandrion Group a fost prelungit 

pentru cel de-al 8-lea an, noua înțelegere 
fi ind anunțată într-o conferință de presă 
organizată marți, la care au participat Costel 
Lazăr, președintele clubului ploieștean, și 
Valentin Popescu, directorul de marketing 
sportiv al Alexandrion Group.

„Suntem parteneri de cursă lungă, asta 
pentru că, după cum bine știți, Prahova 
este și casa noastră! Aici aveam cea 
mai importantă și mai mare fabrică, iar 
majoritatea celor care lucrează pentru 
compania noastră sunt din Ploiești și, 
bineînțeles, rezonează cu acest club. Așa că 
este o datorie, și morală, dar și socială, de 
a întoarce din binele nostru și comunității 

de care aparținem. Suntem împreună 
de opt ani, iar mesajul președintelui și 
fondatorului Alexandrion Group, domnul 
Nawaf Salameh, este acela că se va întinde 
pe termen nelimitat această colaborare. 
Ne bucurăm să facem parte din acest 
parteneriat și ne dorim ca anul viitor să 
ne întâlnim din nou, dar cu Petrolul fi ind 
în prima ligă, acolo unde îi este locul!”, a 
precizat Valentin Popescu, directorul de 
marketing sportiv al Alexandrion Group.

”Avem un parteneriat trainic, ce sperăm 
să dureze foarte mult timp. Le transmitem 
mulțumirile noastre și îi asigurăm că vom 
face toate eforturile pentru performanță”, a 
punctat, la rândul său, președintele clubului 
galben-albastru, Costel Lazăr.

Începând de marți, clubul Petrolul 
are un director de marketing, Mihai 

Constantinescu, care a absolvit un masterat 
în managementul fotbalului la Institutul 
Johan Cruyff  din Barcelona. 

„Am fost în tratative cu dânsul de mai 
bine de o lună de zile. Discuțiile nu s-au 
legat, neapărat, de termenii contractuali, cât 

mai mult de planifi carea a ceea ce urmează 
să facem. Îi urez bun venit și sunt convins 
că vom face treabă bună împreună”, a spus 
președintele clubului ploieștean Costel 
Lazăr, în cadrul unei conferințe de presă.

La rândul său, Mihai Constantinescu a 
explicat motivele pentru care a ales Petrolul. 
„Sunt ploieștean, poate necunoscut în 
managementul fotbalului. M-am alăturat 
acestui fenomen numit Petrolul, am venit 
cu sufl etul și sper să reușim să ducem 
fotbalul ploieștean acolo unde îi este 
locul. Am terminat, în 2020, un master în 
fotbal business, la Institutul Johan Cruyff  
din Barcelona, în parteneriat cu clubul 
FC Barcelona, și am avut, de asemenea, 
schimburi de experiență la Deportivo 
Alaves, Athletic Bilbao și Real Sociedad, 
acolo am văzut cum se dezvoltă aceste 
cluburi. Ultima colaborare am avut-o cu 
FC Buzău, ne-am strâns, însă, mâinile 
după ce am pus lucrurile pe picioare acolo, 
iar acum am preferat să aleg orașul meu 
natal și echipa de sufl et”, a spus Mihai 
Constantinescu.

Vanessa Tolea, judoka 
legitimată la CSM 

Ploiești, a cucerit medalia de 
argint a categoriei „48 kg”, la 
Campionatele Europene de 
Judo pentru Cadeţi – „U18”, 
de la Riga, din Letonia. 

Sportiva ploieșteancă 
a obținut victorii pe linie 
cu Hana Midzic (Bosnia), 

Iana Polevod (Rusia), 
Wiktoria Slazok, Seyma 
Yildirim (Turcia) şi, din 
păcate, înfrângere în 
fi nală în faţa azerei Aydan 
Valyieva, survenită cu 3 
secunde înainte de fi nalul 
confruntării.

Performanţa Vanessei 
este cu atât mai remarcabilă 

cu cât sportiva este în primul 
an de cadeţi (2004-2006), 
fi ind născută în 2006.

La competiţia din Letonia 
participă 393 de sportivi din 
37 de ţări, echipa noastră 
fi ind pregătită de Gheorghe 
Savu (coordonator), Mihai 
Trandafi rescu şi Doru 
Munteanu.

T l j d k I P l d (R i ) ât ti t î i l

NOUL DIRECTOR DE MARKETING NOUL DIRECTOR DE MARKETING 
AL PETROLULUI ARE UN AL PETROLULUI ARE UN 

MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL 
FOTBALULUI LA BARCELONA!FOTBALULUI LA BARCELONA!

               VANESSA TOLEA,                VANESSA TOLEA, 
ARGINT LA CE PENTRU CADEȚI U18ARGINT LA CE PENTRU CADEȚI U18
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